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HA~K GAZETESi 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

y Unan Başvekilinin nutkundan : " Dört devletin arazilerini, hudutlarını 
muhafaza etmek azminden daha sağlam bağ mevcut olamaz,, 

lVIakyavel ve Franko 
Şu dünkü İspanyol Generalinin, kendi silahile, 
ta mezarındaki Ma hiavel'i, bile kemiklerine 
kadar mağlup edebi eceği hatıra gelir miydi ? 

1 . 

heyecanlı hayatını tari
hi hakikatleri göz önün-
den ayırmıyan bir roman 
lisanile anlatacaktır. 
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Celseyi Başvekil açmış ve Be -
den Terbiyesi Kanununun talbi -
kine dair hazırlanan nizamname • 
nin ana hatları üzerinde Genel Dl-
rektör tarafından verilen ızahat 

dinlenmiştir. 

Bir saat kadar devam eden bu 
izahatı dikkatle dinleyen Başve • 
kıl Doktor Refik Saydam, bundan 

Sirkecide bir tramvay kazası 

Tavsiye ve iltimas lôzımdır 
Alelfununı tavsiye ve iltimasın aleyhinde bulunanların aley· 

hindeyiz. Yerinde ve haklı olan tavsiye zararlı değil, faydalıdır ve 
tavsiyeler olınadıkça hiçbir işin ehlini bulmak kolay olnuyacaktır. 
En küçüğiinden en büyüğüne kadıır bir münhale birini tayin etmek 
mevkiinde olanlar tanıdıkları ve dostları arasından ehlini bula
mazlarsa ne yaparlar? Mutlaka tanıdıklıırın ve alakadarların tav
siyesine müracaat edecekler .. Başka çare )'Oktur. 

Yeter ki tavsiye yerinde olsun. 
••• 

Evvelki gün şehrimizden ı:eçen General Vcygan Fransanın 1-1• 

han Harbinde en ileri kumandanlanndan biri olmuştu. Harpten 
sonra Suriye fevkalade komiserliğini ve nihayet erkanı harbiye 
reisliğini yaptı. Fakat Cihan Harbinin başında kenarda kalmış b:r 
askerdi. Onu General Foş'a, General Jofr tavsiye ve iltimas etmi., 
bu iltimasdan tabii General Veygan kazandı. Fakat Fransa ziyan 
mı etti? Bayır ..• Bilakis ... Da~a çok Fransa kazandı. Çünkü Veygan 
değerli bir kumandandır. 

• •• 
Tavsiye ve iltimasın yerinde ve muhik olmıyanlarınn karşı bir 

tarc ve bir tedbir akla geliyor: Tavsiye edilen adanı geçtiği işin ba
~ıudu ehliyotslzliğini gösterirse kendisini tavsiye eden zatı hem 
manen, hatta hem de maddeten mes'nl etmek ... 

KEMALiST 



llAD'A f .ıtDAM 

ADLiYEDE 
Antikacı dükkanında Coğrafya kit p. Tütün Limited 
17 40 ı i r a ç a 11nd1 lannda yanlışlar işleri de tetkikte 

Hanç~r satmak isterken çekmeceden paraları aşıran 

meçhul ve şayanı itimat adam bir müddet saat sonra 
Şişlide mr tresinin apartmanında yakalandı 

Pa alardan iki 500 lük kadının çantasında 
bulundu, hırsız Ekrem delilik alaimi gösterdi 
Ekrem isminde birisi, üç, dört Şimdiye kadar, dava, Magella -

gün evvel, Beyoğlunda. Boğazke - nes vapuru süvarisi Bayona aley -
sen caddesinde Abidinin antikacı hinde devam ve kaptanı da, avu
dükkanına gitmiş, kıymetli bir kat Gad Franko temsil etmekte idi. 
hançer göstererek s:ıtmak istediği- Batan gemiye de, ehli vukufça, 
ni söylemiştir. Abidin hançere bak 35.000 İngiliz lirası kıymet takdir 
tıklan sonra bir fiat teklif etmiş, olunmuştu. 
fiat üzerinde uyuşamamışlar, pa - İkinci icaret mahkemesinde dün 
zarlığa girişmişlerdir. Ekremin va- devam edilen bu davada, dava e
ziyetinden zerrece şüphe edeme • dilen tarafı temsil etmek üzere, a
mek mevkiinde bulunan Abidin, vukat Abdurrahman Münib hazır 
bir aralık, dükkanın içeri tarafına bulunmuş ve mahkemeye bir ve
doğru gitmiş, Ekrem de, bu sıra • kaletname ibraz ederek demiştir 

da, çekmeceyi çekerek içinde bu - ki: . 
lunan 1740 lirayı almış, cebine in- - Ben, bu vapurun sahibi bulu

M a a r i f Vekaletinin 
öğretmenlere taminıi 

Yolsuzluk ve takas 
yanlışlığı var mı ? 

Dün Maarif Vekaletinden a!Aka- Geçen Kanunusani ayı içindP 
darlara coğrafya kitaplarında ve tnhisar Vekaletine Tütün Limited 
haritalarda görülen hatalar etra - , Ş irketinin bilhassa Amerikaya ih
fında bir tamim gelmiştir. Bu ta- raç ettiği tütünlerin bedellt>r' Ü -

mimde şöyle denilmektedir: zerinde bazı yolsuzluklar yapıldı· 

c- İlk okulların dördüncü Si - ğı hakkında vaki bir ıhbar üzerine 
nıflarına mahsus yeni coğrafya ki- şi tetkik etmek üzere bir kn"lis -
tapları müsabakaya konulmak ü- von teşekkül etmiş ve Müdür Naci 
zeredir. Bugün ilk okulların dör - Turaç tahk ikatın daha kolaylık!• 

düncü sınıflarında okutulmakta yapılması için çekilmeyi muvafık 
bulunan cYeni Resimli Türkiye bulmuştu. 
Coğrafyası. adlı kitabın 20 inci sa- Söylendiğine göre, iddia edilen 
hifesindeki bacitada Karadenizin yolsuzluk şundan ibarettir: 
kuzeyinde gösterilen cLazistan cMemleketimizden mühim mik
dağları. ve 9 uncu sahifesinde Ça- darda tütün alan Amerikalıların 
nakkaleboğazı için yapılan harita- hn sPne Ege mıntakasından tütiir 
da cBolayir• kasabasının Gelıbolu almamaları bazı tüccarları enrl : Ş{'
yarım adasının batısında gösteril- ye düşürmüş, !ıuVa.rın yaptıklar, 
miş olınası gibi tesadüf olunacak tahk ;kat ııeticesinde Amerika tü~· 
hataların öğretmenlerimiz tarafın· carlarının bizim tütünleri bizim pi· 
dan tashihini dilerim.• yasamızdan 70 kurusa temin ede -

dirmiştir. Biraz sonra da, pazar • nan Transatlantik şirketinin veki- BELEDiYE 
lıkta uyuşamadıkları için, Ekrem, liyim. Bu şirketın murahhas he • 

bildikleri halde T<anadadan (60) 
kuruşa alabildikleri öğrenilmiş -

hançeri alıp cebine yerleştirmiş ve yeti General Frankonun elinde bu- lst nye • Bebek yolu tir. 
dükklndan çıkıp gitmiştir. Ekrem Junan arazide, Franko murahhas- Bu halden Mifade etmeyi düsü-
gittikten sonra yeniden bir müşte· larile yapılan içtima ve müzakere- Vali Ankaraya gitmeden evvel nen Kanada tacirleri bir tröst teş-
ri gelmiıı, antikacıdan öteberi al • !erde, bu vapur hususunda şirket Bebek - İstinye yolunun istimlak kil ederek Limited Şırkete müra
mış, verdiği parayı bozmak üzere namına resen dava edilmesi bak • ve inşaat meselelerinin süratle in- caat etmişler ve müsait teklifler 
çekmeceyi açan Abidin, 1740 lira - kında Franko murahhaslarından taç edilmesi hakkında alakadarla- dermeyan ederek şirketten külli -
nın yerinde yeller estiğini görmüş- müsaade almıştı. Cümhuriyetçi İs- ra emir vermiş ve istimlak mu- yelli mikdarda tütün alacaklarını 
tür. Bunun üzerine derhal zabıta- panyayı temsilen davaya dahil o • amelelerinin bir an evvel intacı bildirmişlerdir. 
yı hadiseden haberdar etmiş, za - lan vekil, taraflardan birini teşkil için memur adedini artırmıştL ' Bunun üzrine Limited Şirke -
!:>Jta tahkikata başlamıştır. Çok edecek salahiyetı haiz değildir. Bu Belediye reis muavini Lı'.ıtfi Ak- ti 34 - 35 senesine ait stokbrını 
geçmeden, Ekremin, Şişlide, be - salahiyeti haiz olan benim. soy dün yanında Nafıa Müdürü bu törüste satmağı kabul edince 
raber yaşadığı bir kadının evinde Bunun üzerine, iki vekil arasın- mühendis Bedri olduğu halde Be- İzmir mıntakası tacirleri müşkül 
olduğu öğrenilmiş, ev kordon al- da münakaşalar olmuş, mahkeme, bek • İstinye yoluna giderek ora- bir vaziyete düşmüşlerdir. 
tına alındıktan sonra, kapı çalına- bu hususta bir karar verilmek üze- sını ve bütün güzergahı teftiş et - Kanada ile aramızdaki takas 
rak Ekrem sorulmuş, evde de a • re l:jin tetkik ve tamikına lüzum _miş ve verilen' emirlerin yerine ge- listelerindeki vaziyet gayri müsait 
raştırma yapılmıştır. göstermiş ve vaziyetin tetkiki için tirilip getirilmediğini gözden ge • bir şekle girdikten sonra Amerika 

Ekrem evde bulunmuş, antika- dava başka bir güne bırakılmış - çirmiştir. kumpanyaları ayni ti:areti Belçi -
cının sırra kadem basan parasın • tır. ka yolile yapmağa başlamışlar ve 
dan !ki tane beş yüz liralık, Ekre- rf.üşterilerin saatin' satıp GÜMR ]X yüz bin kilo kadar mal ithal et -
min metresinin çantasından çık • mişlerdir. 

mış, 75 lira da kendi üzerinde bu· rakı içen SaafÇi l~eklİ kurraş kaçırmış Bundan başka Tütün Limited 
lunmuştur. Bunun üzerine, Ekrem Mni:f, Zehra, Zahıde, Remzi ve Gümrük muhafaza teşkilatı mc- Şirketi ve İnhisarlar İdaresin i a -
ve kadın hadiseyi itiraf mecburi- Hüseyin isminde beş kişinin tamir murları dün Haydarpaşa ekspre - takadar eden 250 bin liralık bir tü
yetinde kalmışlar, Ekrem yakala- için kendisine bıraktıkları kol sa- sınden çıkan bir yolcudan şüphe - tün satışından 62 bin liralık bir 
narak Adliyeye teslim edilmıştir. atlerini satarak emniyeti sulisti - ienmışler, biraz sonra yakalıya.rak 1 takas yanlışlığı yapıldığı iddiası 
İki gün evvel Beyoğlu sulh ceza mal eden Şehremininde saatçi Sa- üzerini araştırmışlardır. Bu araş - vardır. 
mahkemesine verilen Ekrem cin- mi dün yakalanarak sorgusu yapı l- tırma sonunda kaçakçı Mecidin ü- J Halen İnhisarlar Umum Müdür
net alametleri izhar etmiş, dili tu- mak üzere Sultanahmet birinci zerinde paltosunun ve bavulunun l lü,\'ü ortada bir takas suiistimali 
tulmuş ve sorulan sıallere cevap sulh ceza mahkemesine verilmiş - astarlan >1 asında mühim ınik • olduğu hakkındaki iddiaları red
vermemiştir. tir. Sami, yapılan sorgusunda: tarda ipekli kumaş meydana çı - detmekle bu isin tahkikatile ala-

' ' Dün, muayene ed:lmek üzere, - Rakıya müptelayım. Son za- karılmıştır. kadar olan komisyonun kat'! bir 
mevkufen, Adliye doktorluğuna manlarda tecennün eder giti ol - Suçlu Üsküdar adliyesine teslim karara varmasından evvel her 
ıönderilmiş, tabibi adil Salih Ha- dum. İş de yapamıyordum. Elimde edilmiştir. hangi bir hüküm vermeyi her şey-
tim tarafından muayene edilmiş - bulunan saatlerden bir kısmını sa- - -o-- den evvel doğru bulmamaktadır. 
tir. Maznun, doktorun sorduğu su hiplerine iade ettim. Bir ıkısmın DENiZ --<>----
allere de cevap ve~emiş, iki ta- sonra çıkarmak üzere rehine koy - PARTi l')'E 
rafına bakınarak garıp bazı hare - dum. Bazılannı da sattım. Bu iş- Kartal mendireği yapı!ıyor 
ketler yapmış. Salih Haşimln gös- !eri yaparken, ne yaptığımı bilmez Deniz Ticareti Müdürlüğü Kar - ikinci SeÇ'Ç;lerin listeleri 
terdiği lüzum üzerine Tıbbı Adli- hır haldeydim, deınlştir. talda yapılac;ak olan mendireğin hazırlantı Or 
ye gönderilerek müş::.hade altına Hakim Reşit, Saminin tevkifine · b h ft · · d b 1 

ınşasına u a a ıçın e aş •ya - Parti kaza idareleri heyetieri ahnmUJtır. karar vermiştir. akt B eli k · ı' 10 000 

1 c ır. u men re ıç n · mebus intihabatı için şimdider 
spanyadaki son vaziyet:n Baro Reisin:n istifası lira sarfedilecektir. Mendirlğin ba- müntehibi sanilerin listelerini ha-

lir davaya tesiri Denizbanktan 6 bın lira vekalet lık .ihracat ve n:kliyaultında faydalı zırlamağa başlamışlardır. Bu lis -
.. . al . . B . . netıceler verecegı um uyor. d d k' .. t h'b· Geçen sene, bir gece, Çanakkale- ucretı dığı ıçın aro rcısı Hasan \elerde geçen evre e ı mun e ı ı 

de, İspanyol bandıralı Magellanes Hayrinin vuku bulan istüasını gö- sanilerin ekserisi yine bırakılmak-
vapuru, İtalyan bandıralı Kapo- rüşmek ve bir toplantı günü tesbit Umumi heyet toplantısı öbür hafta ta yalnız başka yere nakletınlş o · 
pino vapuruna çarparak batırmış, etmek üzere Baro idare heyetinin Cumartesi günü de devam edecek- !anlarla vefat edenlerin yerlerine 
limenımıza gelen Magellanes va - dün toplanması mukarrerdL Dün, tir. Bu ikinci celseyi müteakip, bu yenileri namzet gösterilmektedir. 
punına, teminat olarak vaz'ıyed ekseriyet' olmadığından, baro ida- mümkün olmazsa ondan sonraıd İlk seçicilerin defterleri 25 şu -
edilmiş, İkinci Ticaret mahkeme - re heyeti toplanamamıştır. Önü - Cumartesi günü idare heyetinin batta mahallelerden kaldırılacak 
sinde de bu batırma hadisesinin müz~i Cumartesi günü adliyede, toplanarak reisin istifası etrafında ve itirazlar intaç olunduktan sonra 
tazminat davasına bakılmaya baş- Ağırceza mahkemesi salonunda görüşmesi ve bir karar ittihaz et- ır.üntehibi sani seçimine başlana -
lanmıştı. baro umumi heyeti toplanacaktır. mesi muhtemeldir. caktır. 

HERGÜN 

Vatan ve Bayrak 
Abidin Daverin, duyguları, 

düşünceleri de, boyuna, bo -
suna benzer; tam manasile 
ağır siklet şeylerdir. Öyle Ha
lit Fahri gibi, vehimli bir ruh 
ile baykuşlardan, karanlık • 
!ardan ürkmez. Verem öksü· 
rüğünden, sarı gülden ilham 
alma. Dretnottan bah >eder, 
tanktan bahseder, tayyare • 
den bahsder, spordan b•h • 
seder ve nihayet, gözlerini gö
ğe çevirse bile, oncak bayra
ğın ay yıldızından bahseder! 

Dün de, sütununu on sekiz 
milyonun Lu müşterek sev -
gilisine ayırmıştı. 

Üstad, bayrPk aşkını ve 
bilgi•iııi, hususi bir edebiyat 
ile anlattıktan sonra, büsbü • 
tün co•arak diyor ki: 

cİstikliıl marşımızın bir 
beytin~ bir kelimesini değiş
tirerek şöyle okuyabilıriz: 
Canı, cananı, bi.itün varımı alsın 

d& Ilüda, 
Tek bayralımda.n f'tm,.c:ln. b<>nl j 

dünyada cüda! 

Şair cvatanım. dem~ti; bi?n 
·bayrağım. diye değiştirdim. 
Bayrak, vatanın timsali oldu
ğuna göre, hakikatte değış -
miş bir şey yoktur.• 
Muhterenı muharririn bu 

yazısı, Akşan1 gazetesinin gö
zünden kaçmamış. Dikk•tler 
sütununı.n zeki yazıcr,1, şöy

le itiraz ediyor: 

•Gerçi hakimane bir söz; 
fakat mallesd kendisile hem
fikir olamıyoruz. Zira böyle 
b ir değiştırmey le vezin bo -
zulur. 

Biliriz ki ALidin Daver, yıl
dızı düzgün olmıyan bayrak
ları görünce sinirlenir. Erba
bı da, vezni yok Türk milli 
marşını iş:tince tabiatile ren
cide olur. Üstad halden anla
sın ve mısraı lı'.ıtfen yine eski 
halinde bıraks•n! ... • 

Bir kere ben, bu değiştir • 
menin mnnasını anlamadım.. 

Bayrak, Abidin Dnverin de -
diği gibi vat•n timsalidir. Pe
ki, bir şeyin timsali, aslından 
daha mı kıymetlidir. Muhte
rem muharrir aslını çıkartıp 
yerine tim•alini koymak gay
retine düşüyor? 

Kaldı ki, Abidin Daver, 
Dikkatlor muh•rririn istedi • 
ğinl yaparak •bayrağım• ye
rine •vatanını• da dese, vezin, 
yine düzelmiş olıruyacaktır. 

fştc, mısram o zamanki hali: 
Tek vatanımdan ctm~ln, beni 

1
. 

dünya.da cüda! 

Hayır .. Nalbandbaşı, Aki - 1 

fin zavallı ınısraına çekicini 
öyle indirmiş ki, kelimeler l 
yerlerinden oynıyarak, nazım 
nesir olmuştur! 

İ>tiklill ınarsnıın bu mısra
ını hakiki şeldile yazayım: 
Etmettin t.ek va.tan1.mdan bf'ul 

dünyada cüda.! 

Eğer Abidin Daver •vatan. 
yerine mutlaka •bayrak> de
mek istiyorsa, ·dünya• keli • 
mesini de değiştirmek şart! -
le, bu mısraı kendisine vezin
li olarak hediye edebilirim: 
Ba:rnılnndan betıl tek ebnesln 

ilemde cildal 

Yusuf Zly• ORTAÇ 

elediye lstanbulu bugünkü esk 
otobüslerden kurtarıyor 

Vali yeni otobüslere tahsis edilmek üzer · 
Ankarada 500 bin liralık istikraz yapıyo 
Belediyenin istikraz edeceği ya- 61 yirmiyi bulmuştur. Bü 

rım milyon lira ile halledilecek o· i bu teklifler ayrı ayrı tetkik ol 
lan şehrin otobıis derdı etrafında maktadır. 

çalışmak üzere belediyede teşek- Vali Doktor Lutfi Kırdar, ot 
l:ül eden komisyon tetkiklerine Lüs işini belediye bü:çesinden 
devam etmektedir. Belediye, İs - ğil, istikrazla halletmeğe ka 
tar.bulda işleteceği otobüsleri ma- vermiştir. Yapılmış nl•n hesa 
zot, kömür, benzin veya elektrık- ra göre her otobüs vasa ti bir h 
le müteharrik Troleybüs cinslerin- sapla senede 10 bin lira ba•ı 

den birini seçerek alacaktır. Bu yapmaktadır. Bu suretle otob 
şekiller üzerinde gerek şehrin ih- yatırılacak olan istikraz serm• 
tivacı ve gerekse ekonomik nok - si nihayet beş senede ödenecek 
talar üzerinde tetkikat yaptırıl - belediye hem otobüslere sahip 
maktadır. cak, hem de borcunu öded,ği i 
Diğer taraftan otobüs satmak Ü· şehrin başka bir derd;ni gör 

zere birçok yerli ve yabancı fir - üzere yeniden k:edi bulabilece 
malar mütemadiyen belediyeye tir. 
müracaat etmektedir. Dün de yi- Halen Ankarada bulunan \ 
ne böyle bir firma müracaat et - ve Belediye Reisinin bu istikraz 
miştir, Şimdiye kadar belediyeye hakkında b~lediyeler banka 
müracaat e~miştir. Şimdiye kadar/ temaslarda bulunmakta -old 
teklü yapan firmaların sayı-, haber verilmekted.r. 

MÜTEFERR) { 

Berterler mekteti n:hayat 
cç:laLilecek * Belediye, Vilayet karşısı 

eski İhsan kahvesini bir terzih 
yapmağa karar vermiştir. Bur 
belediye memurlarına 28 lira 
kabilinde elbiseler d ikilecekti:. 

Bakkallar ve berberler cemi • 
yetıerı umumi heyetleri dün E 
minönü Halkevinde senelik top -
lantılarını yapmışlardır. * Evvelce bir yangın söndür 
. Bu toplantılarda her iki ~emiyet ameliyesi sırasında bozulmuş 
ıdare heyetlerı ~enelik faaliyet ra- an itfaıye deniz motörünün ta 
porlarını umumı heyete okumuş - r· e b 1 t B · ·n b . . . . ın aş anmış ır. unun ıçı 
lar ve ıbra edılmışlerd;r. lediyece 18 bin lira tefrik ed 

Berberler cemiyeti mekteb~ ce- j miştir. 
miyet id~re heyeti ile mekte~ ida-) * Nafıa Vekaleti, telefon, ~! 
re heyetı arasında mevcut bır ıh- j trik idarelerine bir tezkere go 
tilaf yüzünden açılamıyordu. Şim- derek, Babıali caddesinin asf 
diki halde bu ihtiliıf halledilmiş ol- çevrilmesi iş:nın biran intacı i 

bu iki ida:·eye ait olan kablo! 
süratle değiştirilmesi:ıi emret 
tir. Belediye sular idaresi de • 
şekilde hareket etmektedir. 

duğundan mektebin açılması ve 

derhal faaliyete geçmesi için dün-

kü toplantıda esaslı surette konuş

malar olmuş, bu hususta kat'i ted
birler ittihaz edilmiştir. 

Bir İngiliz doktoru ıatı 
ile şchr· miza geldi 

* Taksimden Gümüşsüyuna 
nen Ayazpaşa caddesinin asfal 
Janması işine bugünlerde başla 
mak üzeredir. Evvela cadde 
yaya kaldırımları asfalt olarak 

İngilterenin tanınmış şahsiyet pılacaktır. 
]erinden doktor A. A. Tester iki * Matbuat Umum MüdürlÜ 
gündenberi şehrimizde bulunmak- ne alınacak müşavirler için aÇ 
tadır. Dr. Tester Pazartesi günü mış olan imtihana dün de de'' 
Lüçinda adındaki hususi yatile ve edilmıştir. İmtihana döct kişi i 
l:.irkaç misafirile birlikte limanı - rak etmiştir. İmtihan Perşc 
mıza gelmiş, iki güııdenbeıi her günü bitecektir. 

fırsatta şehre çıkarak muhtelif * Bazı mekteplerde kız tale 
yerleri gezmiştir. lerin de erkekler gibi haftada 

Gerek Mösyö Tester, gerek mi- saat askerlik dersi gördükleri 
safirleri asarı atika meraklısı ol - !aşılmış ve tereddüde mahal k 
duklarından şehrimizin müzeleri- mamak için Maarif Vekaleti 
ni, camilerini ve eski eserlerini tamim yapmıştır. Bunda kız t 
ziyaret etmektdirler. belerin haftada iki saat değil 

YAT KARAYA OTURDU saat ders göreceklerı bildirilıll 

Dr. Tester dün Boğazda yatla bir tedir. 

gezinti yaparken, yat Yeniköyle 

Tarabya arasında karaya oturmuş 

tur. Müracaat üzerine derhal tah

lisiye gemisi göndeıilmişse de bu

na lüzum kalmamış ve yat tahlisi

ye gelmeden evvel kendi vesaitile 
kurtulmuştur. 

iTtZAR - Mündericatııııı· 

zın çokluğundan dolayı .pey· 
~amberlerin Hayatı> tefrik•· 

- " t mızı bugün koyamadık, oZU 
dileriz. 

Behicenin yüzü aydınlanmıştı; Behice, bütün uyanıklığına ral!- hasına olursa olsun, kurtulmak is- hice mani olacaktı. Bir yalvın-- yordu. 
yanın ağızla: men, titremişti, kirpiklerini oy- tiyordum: Birden geri çekildim. ma yakarma sahnesi beni yora • Ne demek, ne anlatmak ·isti>' 

- Ferdane gelsin. O, gider alır, nattı: Behice'nin eli, bir an boşlukta caktı. du? 
dedi - Bilmem! dargındır, sanının. kaldıktan sonra, yanına düşmüştü: - İçersem, belki açılırım, de - Onıın bakışlarına, Behice, siP 

Zeki Mahir, karannı vermişti: - Buraya gelmiyor mu? - Ne oldunuz! neye benden ka- diın. lenmişti: • 
- Ben, gidip alayım. _ Bugünlerde uğradığı yok. çıyorsunuz? Behice, merakla soruyordu: - Neye öyle bakıyorsunuz 
Beh. · ı k d z ki o k k ah b B•• dönmeniz i'""ti de"il Zeki Mahir, omuzlarını oyn• Fakat bununla da kalmıyor. Si-ı - Hanım, biz, birşey unuttuk. . ıce, sesın çı arma ı. e - na arşı, ço m cu um. Elimi alnıma götürdüm: - -. , -• , " 

zin gözünüzü açıyorum. Bu, onla- Behice, sürahi şişesini masa ü - Mahir: Behice, elini omuzuma atmıştı: _ Bilmiyorum. Birdenbire, ba • mi? - Hiç! 
rın gözlerinden kaçmaz. Sizin, ar-,zerine bıraktı: - Şimdi, gelirim, diye odada - Aldırmayın, değmez. şım dönüverdi - Geçti. Behice, buna, daha sinirlendi' 
tık, kendilerine çok pahalıya otıı- - Neyi unuttuk? çıkmıştı. - Hayır, hayır ... Kalbini kırdı- Behice, heyecanlanmıştı: - Ne oldunuz? _ Ne soğuk adamsın, bili 
raca"'nızı hissediyorlar. Çalgı iste- - Cigaramız yok. Ferdane gi- Ne düsünüyordu? Ne yapmak g"ıma, çok üzülüyorum. - Bilmiyorum. musun? 

s• - Bir yudum su içiniz. Size ko· İ 
mem, onları, büsbütün delirtti. He- derken, söylemeyi akıl etmedik. fikrinde idi? Birşey mi hazırlıyor- Bunu söylerken, gayet sakin du- lonya getireyim. - çerseniz, tekrar fena~qma • Kolonya ~işesin! aldı, odJ 
le, kadın çalgıcı isteyişime öldüler, Ne yapacağız du? Bunu, kestirmek, bence kabil ruyordum. Behicenin, için için ü- yınız, 

1 
çıktı. Zeki Mahir, kahkaha ;ıe 

l d ~ild' zu''lrlu"ğu" muhakkaktı·, her halde, Koşarak odadan çıktı. Ben, has- - Hayır, hayır•. Daha açı aca. . -"" boğuldular. Ben, bunu, on arın - Hiç mi sigaranız yok? eı; ı. Jü d o b ı....ıar k"'' 

burunlarını kırmak için yaptım. 
Bır sigara yaktı; kibriti, hiddet

le yere attı: 

- Bunların, burıınlannı kırmak 

lazımdır. Eğer gelirse, Çakır Mü. 
rüvvct denilen matnı da ~öreceksi~ 
niz. Gudubet birşeydir. Bu gece 
pek aldırmayın. Başka gece, bunun 
acısını çıkarırız. Yalnız, sen, naza 
çek. 

Onun gosterdiği samimiyete gü-

venerek, Nazlı'dan bahsetmeyi dü-

süııdiim. ı 
Behice, odaya girmişti. Zeki Ma-

hir, süratle aöndü: J 

Z k. M b y 1 z kald ğımız B h' kendisı'nce, pek tesır· lı', ha"vetli ta bir tavır almıştım. Silme dolu "'-· yor u. nun a~ ı, tu: e ı ahir, aca a, Behiceyi de a nı . ı zaman, c ıce, "' "".. hala b da k 1 uş 
bir kadeh rakı içtim B' z ki M h' lm' rı, ana mera o aı .J mi odadan uzaklaştırmak istiyor- yanıma oturdu: zannettiği, baygın bir gülüşle, göz- · ıraz sonra, e a ır ge ıt- iiJii)'"' 

du? diye düşündüm. - Arkada~ınızı sevmiyorum. !erimin içine baktı; yüzünü, yüzü- İnsanlar, ne garp mahluklar!. tL Gözlerinin içi parlıyordu. Ma - - Ne var? Neye öyle g 
Zeki Mahır, cebinden çıkardığı - Onu, bende neski tanıyor - me yaklaştırdı: Kendi yalanlarına kendileri inanı- sanın üzerindeki kolonya şişesi sunuz? 

paketi açarak baktı: muşsunuz. - Onu, niçin bu kadar düşünü· y~rlar: Hakikaten b~ş'.111. dönmüş, gözüne ilişince, ikimize da manalı Zeki M'.'11ir, göz kırptı: dil' 

- Birkaç tane var. 
Behice, sıkıntılı bir tavırla: 
- Bir çaresini buluruz, dedL 
Zeki Ma!ıir, bana sordu: 

- Sende nekad&r var? 

Mas:ı üzerinde duren paketi gös
terdim: 

- Evet amma, çok soğuk adam. yorsunuz! gozlerım kararını§ gıbıydi Ayak· bakarak gülümsedi: - Zatıalinizın neye baştfllZ 
Bu akşam, çalgı islerim, diye tut- - Hareketimden utanıyorum da ta duramıyordum. Oturdum. Biraz - Kolonya içmeğe mi başladı • dü ? 
turdu. onun için... sonr~, Behi?e, elinde k~fon!~. şi - ruz? - Sonra a~latır~m. , 

Behice. birden durarak sordu: Behice dudaklannı dudaklarıma şesl ile geldı; avucuna doktüğü ko- Behice, hemen atıldı: - Bir hadıse mı oldu· 
- Siz de, istiyor mu"dunuz? uzatıyordu: lonya ile saçlarımı ıslattı, şakakla- - Beyefendiye, birden fenalık - Hayır. ~ 

J ~ ·~ - Benim, bırşey istediğim yok. - Değmez... rımı U5 u: geldi. Zeki Mahir, cebinden kUÇ del> 
Bu yalnız kalış, benim L5ime ya- Sesi, bir nağmenin son notıı gibi - Artık içmeyiniz, dokunuyor. Zeki Mahir, şaşırmıştı; şl<ıe çıkardı, Beh!cenln . ka ·ı ııe 

ramı~tı. Nazlı'nın bahsini açacak- bayıldı, söndü: İçemiyecek olursam, orada otu- - Nasıl fenalık? birkaç damla damlattı, ştşe) 
- Bende de birk · t ne olacak. tıın. Faz in düşünmedim: - Size, öyle gücenmiştim iti... ramazdım. Behice ile başbaşa kal- Gülerek cevap verdim: men cebine koydu. 

' Yii ünil buruı.::turd :: 
- ·~{etmez. Den. g: ıp alt> .m. 

Nazlı h.•nım, halfı, bana dargın J Omuzumu tutan eli titriyordu. ınak, beni ürkütmüştü. Kalkıp eve - Birdenbıre başım döndü. - Nedir? 
mı• Bu tehlikeli vaziyetten her ne a- gitmeği de düsünüvordum Fak t Zek' M ir 1 



İKDAM SAYFA 3 

iŞARETLER B 1 k Balk n konseyi 1 1 Danaeti yerine a an konseyinde 
manda eti e d del ki mektedir~B~ tarafı 1 ınC'i <ayfada) 

Ç b 1 k 
Emniyet ve itimat bir cemiyetin ıra e ) en nutu ar •Romanya payıtahtında yapıl -

em er aynın nut u B a 1 kan konseyinde !~:c~~:;y!\:~~i:ata:~.::r~~ ~~:,a bo~~~a~ö:~~~,~~~t!:~": ~ 
ayak satıcısından aldığınız bir şc- Antantın hedefi tecavüz değil !arın ruznameıern:d~n pek fcıklt 

''ingiltere, emniyetini Milletler Cemiye- görüşülen meselelar ~:d~:
1

:.:~:n~:~~::1 :::lı
01

~ Balkanlarda sulhdur ' ~~:~~~=k~~v~~u~
0

~~::1;~1~~tiu: 
t
• B kr 

21 
(AA) B Ik sınız. Yoksa ne o şekerci bir şey • mumt vazıyetın tetkıkı ve antanı 

ınden başka vasıtalarda aramalıdır tant~ d=~i ko~ey-~i b.ugü: ~~i :: satabilir, ne de siz rahatça bir şey Bükreş, 21 (A.A.) - Dün akşam nu gösteren sözlerini hatırlatmış- azalarının kendi aralarındaki mü-

'' 

_ alabilirsinjz. Fakat bu emniyet ve Balkan t t d · • k · t a b ti 1 k 1 ·ı 1 Londr 

2 
hah saat 10.30, dıgerı de 16.30 da aın an ı aımı onseyı a - ır. n se e er e omşu an ı e o a.ı 

dafaa rn~: 1 (A.A._) :-- MUH M~ -ıfaa hususunda al.ınan tedbirlerin olmak Cızere iki toplantı yaparak itimadın derecesi var: Pariste zası şerefine verilen büyük ziya- 1 B. Gafenko, sözlerini antantın münasebetleri olacaktır. 
nünü b ~~kerelerının ikıncı gu - pek yakında kat'ı esemercsını ve- müzakerelere devam etmiştir. köşe başlarında, hiç kiııı-se fet sonunda, Romaınya Hariciye Na ı istikbaline sarsılmaz emniyeti bu- Franko hükumı>tlılln tanınması 
Çellıb ~n Avam Kamarasında receği kanaatini izhar ettikten son- Bükreş 

21 
(A.A.) _ Balkan an- beklemiyen küçük gazete ser • zırı B. Gafanko, hararetli bir nu- lunduğunu yeniden teyit ederek meselesi, B!lkreşte ortaya atı~acak 

G<;ıııış~:'.ayn büyük bir nutukla] ra mu.azzam silahlanma ~asrafla- tanlı matbuat konferansı komis _ ı;ileri görillür ki, sabahleyin, ke • tuk söylemiş, demiştir ki: bitirmiş ve kadehlni Balkan anlan- tır. Balkan antantı, bu karışık me-
ln T rına bır nihayet vermek ıçın, bır yonları bugün saat ıo da propa _ nardaki kutulara 25 santimi hıra • Son Ankara toplantısındanberi tı devletleri reislerinin, muhte - selede Avrupa devletlerinin ek~ -

İııgi~ı ız ~aşvekili bu nutkunda silfilısızlaınma konferansının fiili ganda nezaretinde toplanarak me- kan gazatesini alıp gidiyor ve bu biribirini takip eden mühim hadi- rem misafirlerin sıhhatlerine kal- risinin mukarreratı özerinde tesir 
Yetiıı·ereııın sulhu ve kendi emni- muvaffakiyetini temin edecek de- sailerine devam etmişlerdir. ZS santimi bırakmadan gazete al • selerden, Balkan antantı daha zi- dırrmş ve Balkan antantı millet - icra etmiş olan hadiselerin inkı<a
lııiye;. tnuhafaza için Milletler Ce- recede itimadın henüz teessüs et - Öğleden sorıra konferans heye - mak kimsenin aklına gelmiyor. y~de müttehit olarak çıkmıştır. !erinin şan, şeref ve refahına iç - fını hesaba katmaktan Mli kal-nı· 
\'eıııne ın.d~ başka vasıtalara gü _ memiş olmasına rağmen, gayret e- ti umumiyesi içtima ederek ko _ Fransada bu itimat belki 25 srı~- Bızler, umumi sulh direktiflerine miştir. yacaktır. Kendisine miilıirn il:tı • 
le• C 81 .lazım. geldiğini ve Millet- dilmesi zaruretine işaret eylemiş misı'yonların hazırladıkları ı·şıer ü- tlınden yukarı çıkmamaktadır. Fa- sadık bir halde, kendimize ait B. Metaksas gerek k di dın sadi amilleri rehber ittihaz etm' ş 'eını ka · 1 mlektl"dbmik ftl"izl ·· ' en a a İ 
bir SUIJı :et~~ln yeniden müessir ve demiştir ki: zerinde görüşmüştür. t şuna. me . e ~ın e u . - men aa. erım e m~ştere~ ~ir s~~ gerek arkadaşları adına B. 9afcn- o~n Yugoslavya, s.punya_ ile ol~n 
bu llıües arnıli_ haline gelmesi için ·Bana öyle geliyor ki, eğer biz- Öğleyin Türk matbuat heyeti tarı sanlını yerme !ıraya çevae -1 reüktle ba.~a~adar ollacagız. Buyuk, ku koya cevap vererek Romaınyanın munasehata kat'I bır şekil ve ıl -
d sesenın sulhün cebren i- M h 

1 
Ask . k b . bilirsiniz. Hele hiçbirinde tramvay ıç , utun dev etler arasında an- kendilerine g·· t d'-· h 1. mesine müteallik olarak konsı•y 

aıne ettu· .,· '.. . . zat biz itimat gösterir ve başkala - eç u erın :ı rıne giderek .. .. \1 ki os er ıgı araret ı . . . . ge . lecegı filrrınden vaz _ .. . . bir çelenk koymuştur. ve otobus kontrolu yoktur. aşmatyabve. ya f aş1maya matuf her !ıüsnü kabulden dolayı teşekkür tarafından ıttihaz edılrcek kararı 

\
. Çrııesı lA.zımgeldiğiını' so"'ylemio. rının tecavuz nıyetlerı hakkında .. 

2 
(A ) . :. gayre , ızım aa sempatımızle etmiş ve Roman · .. k k kabul edecektir ır. • .. . . . Bukreş, 1 .A. - Radoı· aıan- . . . . . yayı yu se mu - · 

,.,_ ~oylenenlere kendıınızı kaptırmaz- b'ld. . Dünkü gazetelerde okudunuz teşvık edılecektır. Mılletlerın ha - kadderatına dogr" u götüren K al Selfuıik protokolunun imzası roe 
""llıb 

1 
sı ı ırıyor: 1 . t' . . 1 r 

er ayn, nutkunda, müda • sak, hiç fena etmeyiz.• Dün ve bugiin toplanan Balkan mu? Brr kasap dana eti diye man- ı Y~ ve emnı~e ını ~enış bir ö çüde Karol'ün önderliğinde Romen mil- selesi de hususi bir t.cdkike tabi 
t d . • da eti sahnış ve mahkemeye ve - alakadar .eyhyen buyükekonomik !etinin her sahada kaydettiği bü-ftutulacaktır. Bu d . \lom:ısi ves ık::-

Bl
•r lngı·ıı·z heyetı• Sovyetler ve bazı ~:s~:~al ~ıı:;e~:ı~;~y~eb;~~~n :: rilıniş. Mahkeme buna beş on gün me:elelerın halimde ışb•rhğ.ı yap- yük terakkiler karşısındaki hay - sı, antantın dört devletin Balkar. 

d b 
.. 

1
.. h"d' 

1 
. b. hapis veya beş on lira pnra cezası m.agı. ar.zu ed_ıyoruz .. Istedığım1' ranlığını ifade eylemiştir. yarını adasında tak.p etmekte ol-

cereyan e en u un a ıs crı ı- h b k ı 

b
. t tk'k 1m· t' verecektir. Eğer cezayı halk verse ıç ır ımsenın a eyhınde hareket B. Metaksas, bilahare, Balkan dukları yapıcı siyasetin tezahüra -

rer ırer e ı e ı~ ır. . t k · · ı · · K d"" t h t' hh ve ondan alış verış edenler alış ve- e me sızın, gayret erınıızin ağırlı- antantının ilk yaratıcılarından biri tından biridir. memleketlerle temasa g"ıdı•yor is~ı:;~bn~:n ~:ı~:~:~ata~~::: rişi kesseler .bir ~~a mand~ e~'. ğını terazinin yalnız sulh kefesine olan Atatürkün yüksek şahsivetini Bu protokolun imza edilmes ay 
d B lkanl .. t .

1 
b. bl k d:ına eti yerme surülmez. Çünku koyara~ -~üş~rek istikla.I ideali - hürmetle anmış, sözlerine ·şöyle n'. zamanda Bulgar hükumet nin 

l.o ~ : Tba~ m~-~~nı ; lk 0 hükiımetiiı kontrolü daimi değil - mıze durust bır surette hızmet ey- devam etmiştir: hır mesru birliği ve komşulı ı Je 
,.._

1 
lldra, 21 (A.A.) _ İyi malu • Moskovaya ve diğer iki şimal hü- 0 af tlı 1

, a~ı e b' ~b~~ a an dir. Esnaf her hilekarlık ettikçe !emektir. Memleketlerimizin mil - a-· t·· . b" !'ki . k 1 münasebetlerini normalleştirme . ..., alınakta 
1 

. . . men aa erının ırı ırıne uygun 1• . f 1 . . u un ış ır ı erme açı o an . . . ıoııuıı o an mehafil, B. Hud kfunetı merkezıne yapaca"' ziya - ld ğun "şah d 
1 

. t' mahkemeye sevkolunamaz ve bu ı vazı e ermı serbest bir tarzda B lk t t t .. • h. sıyasetı takıbine çalışmakta oldu -

A. 
6' 

0 
u u mu a e ey emış ır . . a an an an ının ecavu~gar ıç 

"'"a vrupanın şimali şarkisine retin, ekonomik mahiyette olmak - K B Ik 
1 

.. l'h · hilekarlığın tevsiki daiına müm - yapabılmelerıni mümkün kılacak b. h d f' b 1 d • ğunun delilidir. Balkan antantının ,.,. ca'- onsey a an arın mus ı ane . .. . ır e e ı u unma ıgını tekrar et . . . . . . 
lı"a ğuus• seyahatin 20 Martta baş- la beraber, az çok siyasi ehemmi - b" . 

1
• ikt d" t .k. kıin olmaz. Fakat (kömürü eksik nızamı mudafaa edeceğiz. Tecrü - - h t kt H" b' . şımdikı ıçtımaının mümeyyiz vas-, ca be . İn . ır sıyas ve ısa ı eşrı ı mesa- b 1 . . b . b" . . . . • , mege ace yo ur. ıç ır yenı an f 1 • tıı.•;ı yan etmektedır. Mu- yette ve giltere ile Sovyetler .. h d d" t B Jk d 

1 
tartan kömürcüden, koyun eti ye- e erımız, ızı ırıbırımıze baglı - 1 .. k d k . ı, ya nız azadan olan devletler a -~ eyh ,. B" ... ısı ususun a or a an eve - t t b" "k k aşma muza ere e ece ve ımza- . ~;.,,,. • varşova, Moskova, Le- ırligı arasında iki memleketi a - . . . b t d ı• "k rine keçi eti veren kasaptan, kese yan aın anın uyu ıymetini bi- hya k d ğ' l· z· 1 rasında değıl, belki diğer komşu ~•.,•ad H ıs· • .. .. tının arzusunu ıs a e en se .. nı t kd" . ca e ı ız. ıra mevcut an aş- d 1 1 1 "·ıo • e ıngfors, Stokholın, lakadar eden bulun meseleler hak 

1 
d t tk"k 

1 
. t" kağıdının altını •ürük elma ile ze a ır ettırmiştir. Balkan sul- 1 k . .. ev et er e ve hassaten son za-vs 11 .., an aşmasını a e ı ey emış ır ' ma ar, ta vıveden mustağnidir 

tir e "-Openhag'ı ziyaret edecek kında daha sıkı münasebetler te- N"hai bliği Ç b b h. dolduran manavdan alış verişi hü, tutulması zor bir bahisti. Sulh Do"'rt d 1 t' • .11• .1 • . · manlarda hüsnünıyetini mütead -. . . . . ı te n arşam a sa a ı ev e ın mı ı arazı erını ve . .. 
S mını ıstihdaf eder mahiyette te - . 

1 
. ke>tiniz mi? Hepsi yoluna girer. azmimizin herkesi inandıracak öl"! · . k .1 k t" . dıt defalar gostermı~ olan Bulga -

eyahat dört gun" devam d lakki dil kt b ı d ğu matbuata verilmesı muhteme dir. kuvvetine itimat ederek bu bahsi ·ıu ~rınhınd atını ı e a ıhsufrette çı- ristanla uzJ.ışma ve mes.ıi bı rliği 
Cektir. • e e - e . me e u un u nu ya • 1 K D A C 1 zı mış u u arını mu a aza et - . . . zıyor. muvaffakiyetle tuttuk ve tutmak- mek . d d h • 1 b' yapma zihnıyetı olacaktır. 

Heyette kimler var Ayni gazete, .Ticaret yoliyle ba ta da devam edeceğiz. bağ m":-:
1

:t :~am:z~ sag am ır Bu gaz.ete, Balkan antantının 
• Loııdra 21 (AA} D . 1 rış• başlığı altındr. çıkan başmaka Makyavel va Franko B. Ga!enko, bundan sonra, Ata- beş senelik hayatının Balkan \"a -
ute' ' ' - enız er Muafı" yet ruhsatı . Biz burada, politikamıza seda - d lh k sı ticareti d . .' !' 

1 
lesinde diyor ki: il tıirk'ün yüksE:k şahsiyetim ana - rım a asını su ün alesi Ye r- -

~İisteşar1 B ~u;.sı :ır.;men ° Hudson'un seyahati haberi, B. (Baş tarafı ı inci sayfada) rak, geçen sene Ankara toplantısı katimizi ilan içi~ toplanmı~ bulu • zam ve asayişin şampiyonu halıne 
il aftasıtııda M ~ on, adın ;n Stanley ve Hudson'un Berlin ziya- verilecek sanayı· Fransa arasında ba§iıhaşına bir mü- esnasında, Balkan antantının is - nuyoruz. Umumı sulh eserme hız- getirmiş olduğunu söylemek s..ı -

1 
· l'Iudson'a bos ovaahya ttgı ece .. ır. reti haberini müteak'p alınmıştır. • ·ı· ı k d lire ne derece emin oldugu- - mette devam edeceğiz. Bulgaris • retile yazısına nihayet vermektt-

u se \'azcnc amı ı o ara mey ana çı - 1 ·ı S !' 'k 1 .~ ll. Ashton G tYk. ~d a, ezc.umd- Almanyada İngiliz heyetinin baş- madde 1 er •ı kıyor ve bu lıa)siyctle de, hatta d an ı e. e anı aın aşmasını imza dır. ıresi . wa ın en ve ış a 
1 

. . . .. e- B suretiyle bu arzumuzun en iyi hür v t · b ı ·ı • h" 
. Dıtisteşo. ' 1 ' d b' ıca hedefı ikı memleket endus - ne ilir k " Italvadan cok lngı"Jtcr eden terbı·yesı· reme gaze esı, eyne mı c. a-l'isind ~ muavın erın en ı - " , • c hanını· verdik. Selanik anlaşması, 

!ait ten mürekkep bir heyet re - trisi için meş'um. olacağı muhak - Ankara, 21 (A. A.) - İktı- u Fraru aya yanaşır görünüyor. ( Bulgaristan ile Balkan antantı disellert dolayıbs~le Bbalkan b a. talnktı 
İııg~ eyJiyecektir. B. Hudson'un k_ak olan ekonomik harp tehlıkele- sat Vekaletinden: llayrct! B~ tarafı 1 inci sayfada) devletleri arasında miis:ıvatın te- top an ısının ır ne ze sa ıroız ı -

tere ile ti t .. b ti rıni karşılamak olacaktır. 
1055 1 

T 'k" S . Hayret, •ünkü Frankonun zafe- sonra heyete şu beyanatta bulun- .. .. .. .. .. . la beklenilmiş olduğunu yaz?:" ık-
to.eseJ . care munase e er . . . . . sayı ı eşvı ı anayı > muşlardır: essusunu mumkun kılan, hır an - tadır. Balkan antantı devletlcrı n 
'le ş· elerın.i hal için, Varşovaya Sovyet Sefırının zıyafetı kanununa müzeyycl 2261 sa - ri üzerine, muzaffer İspanyolun Bendeniz her vakit spor işleri - tant havası yaratmak bahsinde kiıffesinı"n sull1u"' ı"st.emektn \"" ) -

l!?ıaü A d" b yıl kanun c"b' t · vanmda o zaferi i itihsalc yardınt k ' ' hiik•· vrupanın ığer azı L d 
21 

(AA) _ L d Hal"_ ı mu 1 mce anzım arşılıkh hüsnü nivetle yapılan unıet k . . . on ra, . . or ı ed'I . ol f 
1 

.. t"hs 
1 

. eden ve kendi malı gibi bcninısi _ njn böyle güzel, bilhassa sıhhat .. . . · . . . nun için çalışmakta old 'klar rı 
llıe . ıner ezlerını zıyaret et - .. h ı mış an az aı ısı a nı- m 1 ·ı . .. .. . . muzakerelerın hır netıcesıdır. Se- hatırlattıktaın sonra sı de tnuhte ld' faks, dun akşam Sovyet sefaret a- zamnamesine tevfikan atide- yen Musoliniyi beklerken, hangi ese esı e muvazı yurumesını ve Yugc<l v 

me ır. · d B M · k. 
1 

f d · böyle bir çerçeve içerisine alınma- lanik anlaşması, tarihi bir dönüm h · • . . . 

T 
nesın e aıs ı ara ın an vcrı- kı" hususat ala"kadarlara tcb _ Musolini, bilakis 0 zaicrı"n olma • nın arıcı sıyasetının dcg" • rr l 

a · d" · · noktasıdır Ye milletlerimiz tara -,.., ymıS nB ıyOr len ziyafette hazır bulunmuştur. ması için belki de Cümlıuriyetçi sıru isterdim. Sıhhat Vekaletinde olduğunu ve Bükrcşt~kı hattı ıa -
'-'az t liğ olunur: b 1 d ğ fından candan arzu edilen daha i -

'""etle eler bu ltıberi memnu • Bu ziyafette B. Churchill ile in - İspanyayı teşvik ve teşci etmi u un u um zaman bu işle çok reketinin Balkanlarda sulhü t k -.... , e k Çeltik, kiremit, ve tuğla sa- ş meşgul ol t H tt" h yi bir istikbal icin ümitler veren "'ırn· arşılamaktadırlar. gilterenin eski Moskova sefiri olan elinde şemsiyesi, başında si- muş um. a a spor e- viye etmeğe medar olacajiını ) .. ı-• na~ii ile ikiden ziyade me - kimlig-inı· ı·k ı d b. k k. bir hadisedir. Bugünün vahim güç k d 
es gazetesi, B. Hudson'un Lord Chilston da bulunmuşlardır. ' lindiri ile o ihtiyar Çemberlaynıu a a a an ıran ır aç ı- ma ta ır. kikli tezgahlarda imal edilen tabın da tercümesine başlatmıştım lükkri ve yarının enrli<eli veziyeti çıkartma gibi yavaş ya_. aş teressiı- k d B - --00---

fantezi ipekli kumaş, makar- Öyle zannediyorum 1<i bunlar bit- arşısın a alkan antantı, sulhün 

Türkiye -Bu'.garistan Amerika Hariciye Encümeni Reisi 
Totaliter rejimler için ne diyor 

na ve şehriye, mensucat bo - mc başlıran gölgeı,ini temaşa cdi- takviyesi işine müessir surette ış' -
• \·oruz. Hakikaten Machiaveliqu miş olacaktır. 

yacılığı, kanaviçe ve çuval sa- e Re · b"' ··k d d. 12 17 birliğini getirmiştir. 
bir şahes~r ki bütün nıanasile hay- nım en uyu er ım, • İ 

nayiinde yeniden vücude ge- yaş arasındaki gençlig" i n .. timadın yeniden dogm" ası ve 
ret edilecek bir Surprise Party te- n n~şvu 

tirilecek tesisat veyahut tev- Jakki edilse yeridir. nemasında muzır olan sporlarla endişlerin yerini sükun ve uzun 
silere 13/2/1939 tarihinden 1... meşgul olmaları idi. bir barış devresine terketmesi için 

Evet, biz Franko ile beraber ital Görüyorum ki. bunlar yoluna sulbü temenni ediyoruz. 

iyidir!,. .. Alçak yaşamaktansa ölmek daha 
~~--iliiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiii;iii;iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiii;;ii;iiiii;iiiiiiiiiiiiiii 

'1aşiıı to 
to.ecli . ~ n, 21 (A.A.) - Ayan yada şiddetle müdafaası olduğu -
İsi lli:ının Hariciye Encümeni Re- nu söylemiştir

haren altı ay miıılddle e -
kalctçe te5is ve muofiyet ruh
satnamesi verilecektir. 

6 yaşınd bir cocuk 
1 

tramvay altrnda öıdü liyer ~ınan, radyoda bir nutuk söy Yatışma siyasetin~ telmih eden 
tah ke totaliter rejimleri dünyaya Pittman, bu siyasetin yalnız fay -

ak"' hanı etuın etmek istemekle itti - dasız ve tahripkar olmakla kalma- Dün Sirkecide feci bir tramvay 
F ınış ve demiştir ki: yıp ayni zamanda gayri ahlaki ol- kazası olmuş, 6 yaşında bir çocuk 

<la: akat A.merikalılar, canların . duğunu da kaydetmiş ve şöyle de- tramvay tekerlekleri altında par -

to.Uh 2 'Yade sevdikleri ideallerinin vam. etmiştir: . .. çalanarak can vermiştir. Hadise 
~ afazası i . 

1 
cBır adamın yalnız bır kere ole- ,öyle olmuştur: 

ge h çın can arını verme - . _. . • 
azırdırlar.. bılecegı ve hayata mahdut bır za- Kurtuluş - Beyazıt arasında iş -

l'Iatip ,._ . man devam edeceği aşikardır. Al- li tm tk , · . 
g· ' -=erıkanın harbe girme- .. .. . yen va an A an ın ıdaresınde-
ıııe nı. . çak ve duşuk olarak bıraz daha ya . .. 

A. anı olacak yegane siyasetin kt b' k .. 1 -1 _ .ı 92 numaralı tramvay dun •aat 
"<lllerik şama ansa, ır aç gun evve o . . . • 

aıı hakla b" t" d.. k h h ld d h . 'di ı 7 de Sırkecı duragından kalkmış 
nnın u un un - me er a e a a ıyı r.> .. . ... 

1 ve Hudavendıgar caddesinden ge· 

Japon tayyare bombardmanı 
İngiliz arazisinde 11 kişi öldü, birçok yaralı 
l'Io var. Hadise vahim görülüyor 

h ngkon 2 ah J g, 1 <A.A.) - Bu sa-
Yapıı "Pon tayyareleri tarafından 
1 an bornb d llgiJi ar ıman neticesinde 

z araz· · 
ıı ısınde ölenlerin adedi 

e bal'· 
ta Ya ıg olmuştur. Daha birçok 

raJı Vardır 
· Çin kö 1 · · .. 
~e Çok ! erınde olenlerin sayısı 
le hara agırdır. Şum koyü tamami
Yaral 

1 
p olmuştur. Aralarında ağır 

"ıardab1 . 
•ıongk u unan bınlerce Çinli 

1-t 0
nga iltıca etmektedir 

as tane! . 
Itır. er yaralılarla dolmuş-

biger tar 
re J aftan bildirlid • · ··. apon ta . . ıgıne go 
toPra•·ı YYarelerı bızzat İngiliz 

" arında b. fa.Jyöz . ır yolcu trenini mit 
ııtesı altına almışlar e İn-

gıliz askeri karargahı üzerinde uç
muşlardır. 

İngiliz mehafili hadiseyi pek va
him görmektedir. 

36 Çin tayyaresi 
düşürüldü 

Şanghay. 21 (A. A.) - 40 Japon 
tayyaresi lla..-ıçau ';'ehrini bom -
bardıman etmiştir. Çin tayyareleri 
müdafaa teşebbüsünde bulunduk • 
!arından çok şiddetli bir hava mu
harebesi olmuştur. 

Bir Japon tebliğinde 36 Çin tay
yaresinin düşürüldüğü bildiri! -
mı.kted.i~ 

çerek Şahinpaşa oteline doğru i -
lerlemeğe başlamıştır. Tam bu sı

rada tramvayın önüne karşıya geç
mek için koşan bir çocuk çıkmış, 

vatmanın bütün gayretine rağmen 
tacianın önü alınamamış ve tram
vay çocuğa şiddetle çarparak al -
tına yuvarlamıştır. 

Hadiseyi etraftan görenler fer
yada başlamışlar, polisler gelmiş. 

halk birikmiş ve tramva"yın ön kıs 
mının altına girilerek bir çok yar
lerinden ağır yaralar almış olaın 

çocuk dışarı çıkarılmıştır. 

Derhal çağırılan sıhhi imdat o
tomobilile hastaneye sevkedilmek 
istenen çocuk yola çıkılırken öl -
müştür. 

Feci kazaya kurban giden çocuk 
Sabatay adında birinin 6 yaşında
ki kızı Klara'dır. 

Vatman yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. Hadisede 
mes'uliyeti derecesinin 
çalısılmakbdır. 

vatmanın 

tesbitine 

ya kazandı derken ve İtalya da bu girmektedir. Bu hususta Sayın Ge- B. Metaksas,, nihayet kadehini 
zafere güvenerek Tunusu, Korli nerali tebrik ederim ve mesaisi Kral Karolun sıhh_line, dost ve 
kayı, Cibutiyi, nerde ise, Bütün sebkeden arkadaşlara muvaffaki- müttefik Romen milletinin taali 
dünyayı talep ederken, meğer el 
altından İngiltere ilo. Fransa Fran- yet dilerim. İşte benim senelerden ve refahına ve B. ve Bayan Gafen-
ko ile görüşmekten !l"ri durma • beri istediğim bu idi. Memnuniyet konun şerefine kaldırarak nutku
yormuş. Öyle olacak ki şimdi yine le görüyorum ki, bu işler yoluna na nihayet vermiştir. 
nl il 

girmekte-lir. 
o arın tavassut e cümhuriyetçi 
İspanya ile Frankonun arası bulu- Yardımıma ihtiy .. ç olaın husus
nuyor, müzakere başlıyor, müta _ !arda emrinize iımiıdeyim. Bekle -
reke akti görlişülüyor! diğiniz yardımların başında büt -

Şimdi, İngiltere: •Frankodan çeııin geleceğini tahmin ediyorum. 
eminiz. İspanyanın istiklalini isti- Bu hususta da yardımlarımı yap
yen milliyetperver Lir kumundan- makta hiçbir zaman tereddüt et -
dır. Nerde kaldı ki İspanyayı imar miyeceğirn. Çünkü memleketin is
için kendisine para da verebiliriz!• !ikbalini tevdi edeceğimiz gençli
diyor. ğin sıhhat ve kuvveti ve yurt mü-

Fransa: •Derhal Frankoyu tanı- dafaasına hazırlanması için azami 
yorum. Niçin tanımıyayım? Milli- yardımı yapmak vazifemizdir. 
yetpervt-r bir kumandandır. işte Çalışmalarınızda muvaffakiyet -
elçimi de gönderiyorm. Yaşasın !er dileyerek yerimi Generale ter
mü;takil İspanya!· diyerek adeta kediyor ve işime gidiyorum. 
Frankoyu el çırpıp alkışlıyor. Bundan sonra celse tatil edilmiş 

italyaya gelince, hiddetle şaş- ve heyet azası Başvek\li uğurla -
kınlık arasında, hangisine karar clı.ktan sonra saat 14 te toplaınmak 
vermek liızıın geldiğini bilemedi- üzere Hava Kurumundan ayrıl -

ğini, bir iki gün evvelki bir Roma mışlarclır. 
telgrafı, ayna gibi gösteriyor. Beden Terbiyesi muallimliği 

İtalyanlar: •Bir İngiliz nazırı 
söyledi ama, inanamayız, bu kadar 
namertlik olamaz. İspanyollar iki 
milleti artık kanın ve toprağın bir
leştirmiş olduğunu unutamazlar. 

Ankara, 21 (A.A.) - Saat 14 
te Beden Terbiyesi Genel Direk -
törlüğü içtima salonunda toplanaın 
istişare heyeti Beden Terbiyesi 
Kanununun 4 üncü maddesi mu -

Bunlar demokrasinin hileleridir. cibince yapılması icap eden Be • 
Fakat İngiltere ve Fransa İ.span - den Terbiyesi mükellefiyeti hak -
yolları tanımıyorlar!• diyorlar. !undaki nizamname projesinin he

işte koca İspanyol harbinin neti- yeti umumiyesi ve birkaç maddesi 
cesi! İngiltere mi İspanyayı iyi ta- üzerinde müzakere yaparak saat 
nımıyor, yoksa İtalya mı İngiltere- 16,30 da içtimaa bugünlük nihayet 
yi hiç tanımamış, işte koca Franko vermiştir. 
davası ve o davaya bağlanan bü- I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

yaveli bile kemiklerine kadar 
mağlup edebileceği hiç har.ra gelir 
miydiT 

tün ümitler hep gelip bu muadele
nin halline bağlı kaldı!. 
Şu dünkü İspanyol generalinin 

kendi sllfilıile ta mezarındaki Malt- A. N. KARACAN ·. 

Milli Şef 
Halkevinde 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

tedbirler üzerindeki düşün -
celerini söylemişlerdır. 

Halkevlerinin ve Ankara 
Halkevinin çalışmalarından 
memnun kaldığını belirten 
Milli Şef, evde bir saat kadar 
durmuş, bütün Halkevcilere 
bir kat daha şevk verecek ya
kın aHikasını ve teveccühünü 
bezletmek suretile halkevle
rinin ehemmiyet ve ulviyeti
ne yeni bir delil daha vermiş
lerdir. 

Reisicumhurun 
teşekkürleri 

Ankara, 21 (A.A.) - Riya
seticüınhur Katibi Umumili -
ğinden: 

Halkevlerinin yıldönüınü 
münasebetile yurdun her ta
rafından temiz duygu ve te -
mennileri havi telgraflar alan 
Reisicümhur İsmet İnönü te -
şekkiirlerinin ve halkevi men
suplarına iyi başarılar hak -
kındaki temennilerinin iblil-
ğına Anadolu Ajansını memur 
etıni.şlerdir. 

(Baş tarafı 1 inci sayf da) 

garistanın gayretleri dl', şüph, ız 

ki, Türk matbuatında ve salah •• 
yettar mahfıllerinde sempat;k akıs
ler uyandırmaktadır. İki memle . 
ket, birçok müşterek nıenfaall•rc 
maliktir ve bunl;:.n mü :lafaa l'de • 
cek vasıtalar bahsinde daima hrı'l
fikir olmuştur. Bu keyfiyet, nnı -
hakkak ki, yakında Ankarada Bııl-
gar harici politikasını idare •dl'n . 
!er ile Türk devl<-t adamları "'·' 
sında yapılacak görüşn>clcrdı• ,. -
barüz ettirilecektir. Türkı)'' ' 
riciye Vt>kilinin Bulgnrista g • 
çirdiği saatler esnasında, ıki .ııl et 
arasında uzun seneler zarf , ·~ v • 

cude getirilmiş dostlıığ-_n ıc , 

leket münasebetlerincc li. eti: 
bir esas olarak kaldığını h , e -
diğine şüphe yoktur 

1=======-

lspanyada bir 
tren kazası 

Saint Jean de Luz, 21 ~A.A.) 

İspanyada Sarrago:osa vilayetinde 
ariza hattında çok vahlm bir tren 
kazası olmuştur. İki askeri tren 
çarpışmıştır. Enkaz altından şım
diye kadar yüzden fazla ölü çıka • 
rılmıştır. 

Yeni Suriye kabinesi 
Şam, 21 <A.R) - Suriye Reisı

cümhurunun ısrarı üzerine nas -
yonalist partisi reislerınden Maz
har Raslane Paşa yeni Surıye ka
binesini kurmağı kabul etmıştır. 

İTİZAR - Mündericatımı

zın çokluğundan ·Ben Vur
madıın• tefrikamızı koyam:ı

dık. Özür dileriz. 



llAYl"A C 
... fıtDAX 

~~ ~!§>tanb>lb!JU v~ ~~Denceel~~Miııiiiiiiİiiİiiıfl~~~ 
Bir Saa~~.,~:~:.siCELAL İstanbulluların eğ 1 ence sini temin He~~~ !0~~: a~~,i~:ti ~e;akı 

Neşelı olmak istiyen bir sesle: j heyecan ve resmiyet içinde oldu. 
- Hakikaten güzel bir gece, de- 'ğumuzu düşün. ~?nra s~nı .. ~?t~· 

di. ğüm gece ... O ne urkek bır opuştü. 
Bunu etrafına bakmadan, bahsi Sualle dolu bir öpüş ... Nasıl karıı

değişfümck hiç ~lmazsa adamı~ l lanacağımı bilmiyordum, iyi mi, 
dıkkatını başka bır tarafa çekme" fena mı olacaktı bilmiyordum. 
için söylE:mL~tL Bu sözün adamın Halbuki şimdi, şimdi senin benim 
üzerinde yaptığı iyi tesiri, onıın için ne demek olduğunu biliy»rum. 
tekrar canlanıp neşelendiğini gö- Senin beni sevdiğini biliyorum. Se
rünce bu sefer kendisi de dikkatle 

1 
ni tanıyorum. Sen kollarımın ara

e~raf:na bakı.nd.ı v: hayret dolu sında iken dopdoluyum. Sen m·ıık 
bır sesle samımı, yurekten tekrar benden birşey gibisin. Sonra bu 

etti.: .. 
1 

gece ... Garip! İçimde bir şeylı~r var. 
- Oh ne guzel gece. 1 Her zamankinden fazla bir saanet 

Adam derin derin soluk alıyor, duyduğum muhakkak, adetii i.;im 
havayı kokluyordu: eziliyor. Fazla, fazla bir saadet bu:. 

- Ça".1, deniz, ve toprak koku- diyorum sana, bu gecede birşey 
yor, dedı. var. 

AY_ t.ım teP.elerinde idi. Semadan 1 Kadın başını yana doğru meylet
sankı yere duşcn, daha do{!rusu do- tircrek heyecanlı, titrek bir S<!Sl·': 
külen bir renk yağmuru vardı. Her i H kk d d" .. • 

f k b. ·lik · · d d' - - a ın var, e ı. en g~zeı tara oyu ır mavı ıçın ey ı. . . . . . 
Y ı k d ki 1 b ·ı k gecelerımızden bırL Belkı de dedl· o enarın a çam ar ı e ovu . . . 
! . · d k 1 ki b.... .. 1 di. ğin gibı en giızel gecemız. Y~rını 
acıver ı ı ara urunmuş er 

Sahile doğru tektük evler, köşkler düşününce, ve böyle geceleri ı 1-
serpilı ıdi. Bunlardan bazılarının mak için nasıl uğraşıp didindiğimi. 
pencereleri kızıl bir göz gibi par- ~i hatırlayınca bu geceyi büsblitü;ı 
!ıyordu. Deniz uzaktan çok sakin daha iyi anlıyorum. Ne kadar sa
görünüyor, sahile vuran dalgaların kin ve ne kadar güzel değil mi? İn
sesi gayet hafif bir surette derin- sana sanki artık hiçbir zaman, ,;ç
den derine duyuluyordu. Herşey- bir şey değişmiyecekmiş gibi : "İ· 
dr· derin bir sükun ve tatlılık var- 1 yor. Sanki daima bu böyle sürüp 
dı. Hava so/!uk olmasrna rağmen 1 gidecekmiş gibi... 
ü~ünmıiyordu. Asfalt yol bembe- Erkek sesini çıkarmıyordu. Ka
yaz önlerinde uzanıyordu, onlar bu dının başının etrafında saçlarının 

yolu hiç durmadan elele yürüye . arasında ay ışığı oynaşLyor, rı .u
ceklerini sanacak kadar kendile- dü ise mavilikler içinde eriyip bıt
rinden geçmişlerdi. Bazan kenar- miş gibi çok ince, çok ufak gC.rü
•aki çam ağaçları seyrekleşiyor, 1 

nüyordu. Adam onun yalnız gö:ı
sonra birdenbire •ıklaşarak kalın terine bakıyordu ve ona söylemek 
bir duvar gibi yolun yanını çeviri- , için dudağının ucuna gelen büfln 
yorlardL Bazan denizi epey uzak güzel aşk sözlerin! geri çevire!'ek 
,:örüyorlar, fakat bir kıvrımı dön- ona birtek kellme ile, fakat en iyi
dükleri zaman onu birdenbire çok si, içini ifade edebilecek en hari
yakınlarmda buluyorlard1. Çamla- kuladesile hitap etmek isti~·ordn. 
rın dalları hafif hafif hışırdıyordu. Bu sırada kadın ilk defa, yüzii ga. 
Arada sırada bir ağaç dalının kı
rılınasına benziyen sesler duyulu
yor, daha çok sokuluyorlar, birbir
lerinin avuçlarında parmaklarını 

asabiyetle sıkıyorlardı. 

Şimdi kadın geniş yakasından 

ürkek bir kuş gibi başını çıkamıı~, 
adamın koluna yaslanmıştı. Bazan 
gözlerini hafif örterek uyur gibi 
yürüyordu. Sonra göz kapaklarını 

rip bir solgunluk ve mavilik içinde 

g(ijgeli, ince dudakları hafif •~ala-

narak tebessüm etti. Bu tatlı su
hoş edici, acaip bir tebessümdıi. 
Birdenbire adama doğru dul\alcla
rını değil, fakat bu güzel tebessü-

mü vermek istiyormuş gibi uzandı. 
Pek yakından onun gözlerinin içi
ne baktı ve başını g :ri çekmeden 

açıyor, ve hayrete benzer manalar- evvel adam iğilip onu öptü. 
la gözleri dolup taşarak etrafına Birbirinden ayrıldılar ve yine 
bakınıyordu. Adam ileriye doğru yanyana birbirlerine yaslanarak 
bakıyor ve gülümsüyordu. Tebes- yürümeye başladılar. Fakat fazla 
süınü yüzünün bütün hatlarında ilerllyemcdilcr. Geceyi boğuk bir 
keskinfoşmi~ bir halde toplanıyor- sil1tlı sesi parçaladı. Erkek sendele
du. eli. Kadın adamı tutmaya çalışara.t 
Kadın bir aralık ürpertili bir 1 acı bir çığlıkla haykırdı. Fakat 

sesle: tekrar bir siliıh patladı ve ikisi be-
- Bu gece saadete yaklaştığımı raber yere yuvarlandılar. 

hissediyorum. dedL Ert · !i h ,.,,ı,. · li . . . esı g n ava so6 - ve sıs 
Adam ı ılıp ona baktı. 'd· s d k' li b' k rd 

E . 1 ı ı. ema a ır ır ren va L 
- n guze gecemiz, diye cevap 

verdi. Çirkin bir rüzgar dallarda ıslık ça-

Şimdi kadın ona biraz daha so
kulmuş ve daha kuvvetı.e yaslan
~tı. derin bir nefes alarak: 

- Ne güzel, dedi. Demin doğru 
söyledin. Hava çam, toprak, denh 
kokuyor. Oldukça soğuk fakat ben 
tlamarlarımın tutuştuğunu hissedi· 
yorum. Nefis bir gece. Bununla be
raber ... 

lıyordu, şimdi bir adam kendiliğin-

den teslim olduğu polise ifade ve

rerek kansını ve aşıkını nasıl öl
dürdüllünü anlatıyordu. 

Bu kadar feci bir sabaha kavu
şan kaç saadet gecesi vardır? 

Satye Şirketi karara 
Biran sustu. Sonra hafifçe içini . itiraz etli 

çek<'rek de\·am etti: 
_ Neden en güzel gecemiz ol- Salıpazamıdaki Satye binasının 

sun. İlk tanıştığımı• geceyi unutu-1 usulı.iiz bir şeklde 250000 !raya 
yor musun? Hani sonra beni ilk Denzbanka satılmasından dolayı! 
defa öptüğün geceyi... Satye şirketi alcyhıne Birinci Ti-

Erkek yavaşça kolunu elinden 
kurtarıp onu belinden tuttu. İyioe 
kendine dogru çekti. Bir an durdu
lar. Adam: 

- Bu gece başka, diye, gayet ya
v•ş ve gayet sıcak bir sesle fml
dadı. Bu.ün gccclerımizin en güze
li, bana ,n· ı. ilk tar>· tı6 ·nız rece 

r "----~~ , ' 

caret mahkemesine müracaat edil

miş, mahkemede, Satyenin gayri 

menkullerine, ihtiyati tedbU" ol -

nıak üzere haciz konmasını karar
laştırmıştı. 

Saıye elektrik tesısal ,irketı, 

dür. bu k,ır.r •ı qz etmıştır. 

edenler nasıl çallşıyorlar? •. Tayyare modelleri yapmak artistin 
bilhassa hoşuna giden işlerdendir Ecnebi artistler nasıl getiriliyor? 

En fazla rai{bet gören artistler! 
Tepebaşı Gardenbarının yazı -

hanesindeyiz. Burası İstanbul eğ
lence yerlerinin - tabir caizse • 
merkezi idaresidir. 

Maksimin, Gardenbarın nihayet 
bütün İstanbulun distraksyon iıle
mini harekete getiren büyük bir 
teşkilatın payitahtı bu yerde, bir 
vakitler Leman isminde bir tacsız 
hükümdar saltanat sürüyordu. 
Tepebaşı tiyatrosunun, Taksim 

bahçesinin, Maksimin birçok tesi -
satını kurduktan sonra ölen Le -
man, yerini şimdi Ahmet isminde 
genç bir müteşebbisle yeğeni Pet
ridis'e bıraktı. İki ortak, belli baş
lı üç müessesenin başında müte -
veffa Lemandan tevarüs ettikleri 
metodu takip ediyorlar. 
Bunları kendi yazıhanelerinde 

ziyaret edişim İstanbul eğlence a
leminin artist tedarik etmek için 
baş vurduğu çareleri, memleketi
mizdeki artistlerin en çok nereler
~en geldiklerin! en salahiyetli a -
ğızlardan duymak içindir. 
Karşımda Bay Ahmet ve artistik •. 

işlerin rejisörü olduğu söylenen i~~9';i»~~ 
Bay Jozef izahat veriyorlar. ":' 

memnu mu? 
- Hayır. Fakat bunları tatmin 

Pdici mukaveleleri aktetmemız 

· ştmdiki şartlara göre mUmkün de
ğil 

- En çok hangi milletten artist 
geliyor! 

- Macarlar, senelerdenberi 
memleketimize yaptıkları akına 

devam ediyorlar. Bize sorarsanız 
biz en çok Amerikalı artist getir -
mek istiyoruz. Çünkü bunlar hal
kımızın hoşlanacağı bütün evsafı 

haiz bulunuyorlar. Ekseriyetle 
yaptıkları step dansları kendileri
ni bıkmıyan bir takdir hissile al
kışlatıyor. Onlarda bulduğumuz 

bir hususiyet daha var: Amerika
lılar dans ederken, şarkı söyler -
ken veya bir fantezi yaparken sa
natin en yüksek noktalarına kadar 

• çıktıklarını hissettiriyorlar. Hiç 
bir pürüzü olmıyan güzel bir ça -
lışma üs!Upları var. 

Şu kadar ki bunları memleket -
!erinden kaldırıp buraya getirmek 
çok pahalıya mal olur. Memleketi
mize gelenler Avrupada turne ya
parken buraya uğrıyanlardır. 

- En çok hangi artistlerin hal -
kımızca sevildiğini gördünüz?. 

HENRY FONDA iyi amatör bir fotoğrafçıdır. Sevimli artisti 
burada makinesi ile birlikte görüyorsunuz 

- En çok sükse yapan artistler, Henry Fonda gazetecilere müli'ı- 1 lotluğunu da unutmıyalım. 
isimleri muhtelif vesilelerle muh -ı kat vermekten kaçınmıyan sevimi; Bunların bütün vaktimi a(dııd 

- Lemanın yerini boş bırakma -
mağa çalış•yoruz: Artist meselesi, 
müzik meselesi gibi ince iti -
nalarla dikkat edilmesi ll -
zımgelen meseleleri bugünkü dö
viz kayıt ve şartları içinde bile ak
satmamaya gayret ediyoruz. 

- Yabancı artistlerin calısması 

tsugtınlerde tiaTdf'ntn en buyuk 
muvaffakiyetinl teşkil eden 

İspanyol santözil JULYA REYS 

telif neşriyatta mevzuu bohsolmuş bir artisttir. Konuşmıya başladı mı nnı tahmin edeceksiniz. Hayır. 
veyahut sinemada oynamış oJ.an - tatlı tatlı anlatır ve birçok orijinal celeri kütüphanemde kitap okO 
!ardır. Milton gibi Floret gibi fikirler ortaya atar. Geçenlerde ga- ya ve klasik parçalardan caz b3 

filmleri de halkım.ızca tutulmuş zetecilerle yaptığı bir görüşmed:. Jaı~na kadar büyük bir kolleksi 

Amerikanın milli dansı oıan Step yapan va nauuınızca çok ııegenııen 

'aans eden bir .L\ı'lacı:u· eruvu 

Amerıkan tiorısıerınaeo dr gnıp 

olan artistlerin sükseleri büyük 
oldu. Fakat bunlar-ian başka gü -
zel sanat eserleri gösterenler de 
çok tutulmuştur. Bunlardan size 
Belçikalı Aksan ve Janeskoları 
gösterebiliriz. 

- Buraya gelen artistlerden 
Tür ki yede yerle(jip kalıan !ar var 
mı? 

- Tektük kalan olmuştur. Bun
lar solo olanlar, yani yalnız başına 
çalışan sanatkarlardır. Grup ha
linde çalışanların da bazan arka -
daşlarının bir ikisini bıraktıkları 

vaki oluyor. 
- Memlekete ilk defa gelmiş 

yabancı artistlerin halkımız hak -
kındakl hissiyatını anlıyabilir 

miyim?· (Arkası 7 inci sayfada) 

şöyle demiştir: halinde to:ıladığım pilfıklarıını ~ 
.- Hayatta bir merakı. hevesi, lemiye de ayıracak zaman bula 

uğraşmaktan zevk duyduğu birşeyi 
bulunmıyan bir insan nasıl mes"Jt 
olur bilmiyorum. Bana gelince be
nim bir değil, bir çok meraklarım 
vardır. Belki de bunlar kusurlarım-. 

dır. Çünkü enerjimi birşeyin üze

rine teksif etmiyerek dağıtıyorum. 

Sevimli artist, bir an susup gü. 

lümsiyerek etrafına baktıktan son

ra gazetecilerin tesvik edici sual

leri ü:erine sözüne şöyle devam et
miştir: 

- Şimdiki halde beni en çok ala

kadar eden şey, amatör foto!;'Tafçı
lıktır. Şunu ja ilave edeyim ki, ben 
bu heves ve merakımda Holivut'ta 
yalnız değilim. Burada birçok yıl
dızlar amatör fotoğrafçılıkla ali'ıka
dardırlar. Fakat muhakkak ki bu 
i§e en şevkle sarılanlardan biri 
benim. Ben, yalnız resim çekmek
le iktüa etmiyorum. Bu, beni tat
min etmez. Evimde çok modern kü

yorum. ~ 

Bütiin meraklarımın, me~gtıl ~ 
duğum şeylerden en orijinalı d~ 
kullanmıya karşı duyduğum be 
tir. 

Eğer bir mani çıkmazsa bu sı; 
!arda birkaç dostum ve stii~~ 
mensup teknisyenlerle bıf ~ 

Meksika'ya gideceğiz. Orada ~ 
avlanacağız. Okla avlanmayı fi 
eğlenceli buluyorum. Okun 8 ~ 
zamanda çok eski bir silah olıl' 
hoşuma gidiyor. , . ,, 

Velhasıl, kimseye benim gibi 

aliyetini birçok sahalara dağıtıfl' 
·~ 

sını tavsiye etmemekle beraber. 1, 
na da kaniim ki, bir kimseni~ ~r 
rak ettiği, meşgul olduğu bır Jf 
vesi, küçük eğlenceli bir ıne§lf ~ 
yeti bulunması onun u:un zaı1'çJ 
yaşamasına ve mes'ut olmasına 
yardım eder. 

çük bir atelyem var. Orada çekti- , 

ğim resimlerin banyolarını bizzat Holivutta Faşizm düşmanlı~ 
kendim yapanın ve beğendiklerimi ır 
bliyültürüm. Feni bu yola sevke- Holivutta sinema aleminde de b't 
den kimdir, biliyor muzunuz? Kü-lşist rejim aleyhinde şi.ddetlı tıl
çük kızım. Kızım şimdi dört aylık- cereyan var. Anatol Lıtvak, r' 
tır ve ben onun doğuşundan altı ward G. Robinson'a baş rolü ve f 

k B. · ·t· afı• saat sonra resimlerini çekmiye baş- re • ır nazı casusunun ı ır !il 
lıyarak dört aylık küçücük hayatı- simli bir film hazırlatıyor. Ch81 ır 
nı fotoğraflarla çok enteresan bir 1 Chapline uzun bir tereddütte~ sO,. 
şekilde tesbit etmiş bulunuyorum. : ra nıhayet Hitler'i karikatüri# 

1 
Benim için fotoğraftan başka ,ıey. deceği söylenen .Diktatör•~ 

!erle meşgul olacak zaman yoktur miudekl filmi çevirmiye hazır! ~şi 
sanmayınız. Mesela tayyare model- 1 yor. Meşhur komik, nihayet be. il" 
!eri inşa etmek te hoşuma gider ve perdede konuşmıya karar verıJl~I 
yaptığım şeylerin arasındadır. Bir tir. İlk defa bu filmde onun sc 
seri yeni büyük tayyare modeli vü- duyacağız. c!I 
cude getirmişimdir. Bu yaptığım Aslı Alman olduğu söylen 01 
tayyare modellerini bitirdikten William Dieterle ise pek yakın~· 
öonra ekseri mahallemdeki çocuk- yeni bir film çevirmiye başııyac~,P 
'ara dağıtırım. Bu yüzden, oturdu-1 tır. Bu film, bir katolik paP~pl 
ğum yerde, bilhassa çocuklar ara- Hitler rejimine karşı milcadc!e• 
sındı!' çok iyi bir şöhretim vardır. göstermektedir. r.W 

Nihayet balık avı da beni çok a- Bu filmde de baş rolü Paul 
lilkadar eder. Tenis ve tayyare pi- ni alacaktır. 

rJIBU AKŞAM 
1 

İPEK 
Sinemasında 

Senenin en güzel muazzam mizansenli FRANSIZ 
FİLMİ Rus Tarihinin kanlı Çarı, zalim hüktmdarı 

Deli Petro'nun çılgın sefahat ve maceraları 

TAÇlbD 
HARRY BAUR PIERRE RENOIR SUZY PRIN KOLETTE DARFEUIL 

Ayrıca : Foka Dünya haberleri. Dikkat : Numaralı koltukların erkenden aldırıl'"a';' 
Telefon : 442 



' 

•-....,ım 

B. terbiyesi istişare 
heyetinin toplanhları 
Bu toplantıya askeri Liseler Beden 
terbiyasi hocalan da iştirak edecekler 

le Bu ayın 23, 24 ve 26 sında An - Dört yıldanberl askeri liseleri • 
b~ra~a toplanacak olan Beden Ter mizin hocalığını muvaffakiyetlr 
~Yehsı Umum Müdürlüğü istişa- başaran Hüsamettin Güreli, Zeki 

eyeti içt' J d b l llıak .. ıma arın a u un - Gökışık ve Nef'i Tavman Alman -
•· Uzcre davet edilen Kuleli · · k 
"•alteııe v B , 1. 1 '. ya yüksek Beden Terbıyesı me -
8 e ursa askerı ıse erı . .. .. . . 
Por hocalar d" k A k tebinde tahsıl gormuşler ve ıyı ne-Ya h ı un a şam n ara· 

a.ıeket etmişlerdir. ticelerle mezun olmuşlardır. 

AVRUPA HABERLERi 

Prag muhteliti Paris muhteliti 
ile 1 • 1 berabere kaldı 

Lil nıuhteliti de Budapeşteyi 2 - 1 yendi· 

d
Bu hafta Fransız futbolü müte -1 2 Letonyalı Alfons Bersins 

a dit 
y enternasyonal karşılaşmalar 1214.072 puanla. 
apınıştır. 3 - Norveçli Şares Motisen 

Bu karşılaşmalarda, Prag muh· 216.480 puanla. 
telıti ile p . h ı·t· d 4 - Norveçli İvar Valangrud k· arıs mu te ı ı arasın a-

403 1 ı tnaç 1 • . . • 218. puan a. 
llıi . 1 beraberlıkle netıcelen 5 _ Finlandiyalı Ekman 221.035 

~. Lıı muhteliti, Budapeşte 
tnuhteı·r B ı ıni 2 - 1 mağlup etmiş ve 

te~den tnuhteliti de Liyon muh -
. ıtıne 3 - O galip gelmiştir. 

ltalyada --.::..::.:::_ 

puanla. 
1500 metre koşunun neticeleri 
1 - Vasenius 2 dakika 30.7 sa· 

niyede. 
2 - Ekman 2 dakika 36 saniyede. 
3 - Matisen 2 dakika 36.7 sa • 

L;k niyede. 
ceı · . maçlarının bu haftaki neti -

erı: 

1 F. K Toriko - F. K. Bolonya 
Ilı - l, F K. Livorno - Lazio Ro.a 2 _ 

3
_ 

lsviçrede 
~ 

De.,. k 
tıı ~.n edilmekte olan upa 

<lr;larının neticeleri şunlardır: 
i'leG~ashoppcrs Zürih Yung Boys 
'a 4 - 5, Servet Cinevre - Lo-
' ns" · .. .-ro 1 - 2 Nordstern Bal -•c L , 
le~ Ugano 3 - 2, Bruchl St. Gal-

Buzda hokey 
Zürih - Buzda hokey Enternaı; 

yona! federasyonu 5 Martta İs -
viçre ile Çekoslovakya arasında 

tekrarla1:ıacak olan buzda hokey 
dünya şampiyonası maçı hakkında 
bazı hususi hükümler koymuştur 
Buna göre temdide rağmen maç 
beraberlikle neticelenecek olursr 
1939 Avrupa şampiyGnu ünvanı 

verilmiyccek ve sayı vaziyetinr 
göre, dünya şampiyonasının üçün
cüsü ve dördüncüsü ilan edilecek-

i( 
- Vevey 3 - 2. 

ay k d tir. 
a ünya şampiyonası 

<':akop Yeni dünya şampiyonu 
Olan k ane - Burada yapılmakta Zakopane • Kadınlar iniş ve 

ayak d" · d aıı~ unya şampıyonasın a Slalom kombine müsatakalarınd< 
ıtıa ınü b kal t' 1 · iunl sa a arının ne ıce erı Almanyalı havan KrL<ll Kronz 
Brdır: \ ~ı· J 

• _ J dünya şampiyonu olmuştur. 
224 7 08cf lirold (Almanya) , * 

2' PUanla 80 ve 7G.5 m. Zakopane - Buı·ada yapılmak-
Puaıı-1 Eırger Rund (Norveç) 224·2 ta olan bayan dünya •amplyona -

a 725 s ' · 3 _ K. · ve 1.5 m. sında Alman Gustl Benıuer uzun 
llUuııl ongskaard (Norveç) 223.l mesafe ve atlama kombine müsa-

a 76.5 ve 79 .. . 
4 _ E 'k m. bakalarında dunya şaınpıyonu ol-

•nıa 78 v rı son (İsveç) 222.2 pu· muştur. 64.5 ve 66.5 metre atlamak 
5 _ Ne 78•5 m. suretile üçüncü uzun mesafede de 

ııu aruzar (Lehistan) 219 5 k b' ed 
auıa 71 7 · 6 ıncı olan Beraur bu om ın e 
6 _ li · N~e 78·5 m. en iyi puanı temin ederek dünya 

l'Uanıa 79 ıhraga (Norveç) 218·6 şampiyonluğunu kazanmıştır. 
7 _ li ve 76.5 m. İkinciliği Norveçli Fosseide ile 

lluanıa 7 ans Lahr (Almanya) !15.4 İsveçli Sellin arasında milnazaalı-
8 8.5 ve 75 m. 

- Pa ı dır. 215 3 u Kraus (Almanya) I d 
9" Puanla 76.5 ve 72 m. Üniversite iler arasın a 

2li.2- A.scjucrn Rud (Norveç) yapılan müsabakalar 
ıo Puanla 78 ve 70 m. Lillehıımmer - Trondhaym'de 

213 7 - Paul Haeckel (Almanya) üniversiteliler arasında yapılması 
1İ Puanla 69 ve76 m. mukarrer olan 6 ıncı enternasyonal 

Puaıı;- J. K.ula (Lehistan) 213.4 kış oyunlarının, karın azlığı yü -
12 ii 75 Ve 74 m. - c· zünden son dakikada burada ya • 
210 3 ıça Valonen (Fenlandiya) pılmasına karar verilmiştir. 

l ~. Puanıa 69 ve 70 m. 
" H Bu hafta içinde muhtelif müsa-

205-q - ans Marr (Almanya) bakalar yapılacak olan 12 millete 
ı 4 Puanla 75 ve 75 m. 

p mensup 260 sporcu önlerinde ken-
l>uan1- aterlin (İsviçre) 202.6 di memleketlerinin bayrakları ol

a 74 ve 76 
~ 15 _ A.. :M· m. . duğu halde Veliahdın huzurunda 
Oo,7 Puanı ~rusarz (Lehistan) bir geçit resmi yapmışlardır. 
1 & a ·5 ve 71 m. Bu müsabakalara i~tirak eden 

l>uau; 61'1ergaru; (Almanya) 193.7 milletler sunlardır: 
3 ve 66 ın. 

Patinaj dünya 
I-f Şampiyonası 

Almanya, Macaristan, Lehistan. 
Norveç, t"·eç, Finlandiya, Fransa, 
İsviçre. 

__ . ..;_,-o---
elsiıısk 
~ .ı :.- Havanın müsait ol- Dağcılık klUbUnnUn yeni 
!i.ınp;y Yıızundeıı patinaı dünya 
ne4<!<!l anasının sem günü de iyi idare heyeti 
tneıni .;.r alınmasına imkan ver - (İstanbul Dağcılık Klübü sert!· 
d.ığı i~i:· lCar Yerine yağmur yağ· lik iştimaını geçen Cumartesi gü-

1500 buzlar çok yumuşamıştır. nü klüp binasında aktederek yen: 
d;ın son::e 10:000 metre koşular - idare heyetini seçmiştir. Riyasete 
212.158 a .F'ıniandiyalı Vasenius getirilen Dr. Muhterem Gökmen 
~ . Puanla L · · . 1 . . 
eııceler . ırıııcı. o muştur. Avnı Şasa, Necdet Tugrul, Rm 

iKDAM 

FRANKO'cular işgal ettikleri biltiin yerlere derhııl nasyonalht 
bayrağı çekJyorlar. Yukarıdaki resimde Franklst'lerlİı ellerine ı:• 
çen bir köyde telgraf direı?lne bayrak a'1şları görülmektedir. 

Solda FRANKO lat'alarında SO ay harbe lştlrak eden gent 
borucu. Sağda FRANKO'nun uferlnl boru ile Uin Men muhlU'i'p 
•u•uzluğunu giderlvor. 

ı ,, ~unlardu·: Derviş Faruk Birgen Mansur 
-l"irıl. . ' , 

Us D" andiyalı Bırger Vasine- Pekdeiler, Mecdi Bekir ve Kadiı Tonga Prens« inin bu resmi geçenlerde kutlutanan 50 inci yd 

İspanya harbi sona eriyor. 'Bir 
çok devletler FRANKO"yu tanı -
maya karar verdiler. Bu Uç reslm
Je halkın Fransaya ilticası t'llnasm
ıla geçen açlık sahneleri görül
ınektedir. Yersiz yurtsuz kalan İs
panyollar çektikleri acıyı nasıl 

unutacaklar? 

Hlıducluna, İtalyanın mütemadlyeıı 
uker yi&dıiı Clbutlııbı bir fotoji
rafı. Bu fotoğralta Cibutl sokak -
tarından Liri ve arada oturan yerll 
mttslü:ııuuı.lan.ıı HJnıt glSritlmek ~ 
teıllil. 

IAYPA 1 

Ulı:aJı: Şark harbi denm edi:yM. Şimdiki uxl) ete c6re J•penln 
Çbıbı en mllhlın yerlerini ele ıeçlrmif bulunmaktadırlar. Resim, 
Japon lşıraU altında bulWWl •ir Çia phriade Japon askerlerini 
cısstcriyor. 

yuzıen 112e -. uın.na 

u tu 

l>ua~la. unya 1aıupiyonu 212.158 Özgenden ibarPn id~rc heyetin ıföniimiinde olınmı tır. Tongıı; At.rikadıı \'e fngilterenin hiınnycsiu- ,lspaıı ·oı l>oga•laşnwsmm 
~--------i...ılıM:liı:...B~l.aı..aı:ı:ıı:~i..ııııı.t:ıık...ıılil:lııı:lı.ıııı...&:li.s.lı~~ıetlkill~ed~lT..!!ı..~~~--~~..U~d~eı:....ı;eitmmi;i•~·o~rt_!!m~ı~ı?~ .• .JlR~cs~lwm~d~e!..J:~!llii~!!iiıLlıı.ı.ııl.l.ı..aıl.ııı;l&J.1.tıiiiWı;&,.liı;i;ııuıı.ı.ıı.Jıiı~~.iaıııliılLl.rlı...~~~~~--



SAYFA 1 

Dünyada 60 milyon 
bisiklet varmış 

l\fotör var, motosiklet var. Oto· 
mobilin ucuzu, çok ucuzu var. Bun~ 

]ar varken bisiklete yer yüzünde 

yer kalmış mıdtt? Beliti ucuzlu -

ğundan dolay ıhala bisiklet merak

Wan görünüyor. Fakat insan zan. 

neder ki bu pek mahduttur. Hayır •. 

Yapılan hesaplara göre dünya -

lKDAM 
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Her ordu hususi terbiye almış köpekler yetiştirmek mecburiyetindedir 
• 
irtibat · ve emir köpekleri ne iş görürler? 

da henüz 60 milyon bisiklet vardır. r 
Bisiklete binenler eksilmiyor, ar
tıyor. Yollann asfaltlaşması bu na
l.il vasıtasmı hepsinden daha pra

tik addettiriyor. 

sara edilen bölükle beraber bulu-ı 
nurken, birçok irtibat neferlerinin 
ölümleri pahasına bile yapama -

1 dıkları bir işi görmüştür. Köpek, 
bölüğün etrafını sarmış olan· üç 
düşman hattı arasından geçmiş, 

geriye haber götürmüş ve onun sa
yesinde yetişen kuvvetler, bölü -
ğün sağ kalmış olan 48 mevcudü
nü kurtarımştır. 

En çok bisiklete malik olan yer 

Almanyadır. Orada 15 milyon bi

siklet vardır ki, beş kişiye bir bi -

siklet düşüyor, demektir. 

• Sermayesine mal satıyor 
Bir dükkan tasavvur ediniz ki > 

bütün mallarım sermayesine satı
yor ve gönlünüzden ne koparsa 
sermayeye ilave etmenizi rica edi
yor. Bize öyle 
gelir ki bu taraf 
!arda böyle bir 
dükkin açılsa 

doar, dolar, bo
şalır. Fakat sa· 
bibi hava alır. 

' 

Talim gören bit köpek bölüğ"i.i 

5 - Nakliye köpekleri 
Şarlrua ricatinde, efrat. hafifçe 

olan eşyalarını köpeklere taşıttık

ları gibi onları, yaralıları taşıma 

hizmetinde de kullanmışlardır. Ef
rat, sahiplerini kaybeden, korku -
dan şuraya buraya kaçışan köpek
leri yakalamışlar, yaralıları koy
dultlan çocuk arabaları gibi küçük 
ve hafif arabaları bu köpeklere çek 
tirmişlerdir. 

· Almanlar ise, daha harbin bida-
4 -Emirber ve irtibat k~pekler, en kuvvetli k~ku allbl yetinden itibaren, birçok köpek1e-

köpekleri kopekler .. arasın~an seçıliyordu. re mitralyözlerini çektirmek ve 

Keşü kolu köpekleri vazife ı:örürken 

B_unlar, _mut_emadıyen, avcı hat.la -. mitralyöz cephanesi taşıtmak gibi 
Halbuki Amerikada sermayesi - Askeri köpekler (1) en büyiik il k k l 

r e gerıdekı . um_ an. da .. mev _ı erı hizmetler gördürmüşlerdir. İki te-
ne mal sattığım isbat eden dük - hizmetlerin, irtibat işlerinde gös- d kik b d ı 

arasın a me.. gı ı gı ıp ge ıyor- kerlekli küçük bir arabaya, iyi bir 
kan da dolup dolup boşalıyormuş termişlrdir. Umumi Harp baş;a - ı d B k ki k d f 

a. r ı. ..u op. e er• 0.. a.. ar şe_ re - şekilde koşulan her köpek, fyi düz 
ve sahibini ihya etmiş. Çünkü bu dığı zaman, bütün alaylarımızın li l h d l k 

ve guz. e . ızme_t gor u er, ı or- yollarda, 200 kilo, arızalı yollarda 
dükkana girip mal alan.larm hiç- irtibat göpekleri bulunsaydı, bom- d ı d b k d f ı b 

u emır er~ e, ırço e a ar, un 100 kilo çekebiliyorlardı. Hususi 
birisi dükkan sahibine yüzde yir- bardımanlar altında emir götüren, !ardan takdtrle bahsolundu. şekilde semerleri olan köpekler, 
ını"den aşa'- kar' bırakmamış. Ma- bozulmuş telefon hatlarını tamir Alman1arın Verdun·· kalelerı'ru 

"' - sırtlarında, 20 kiloya yakın malze-
amafih buna hayret etmeyiniz. eden efratta husule gelen telefa - den birine yaptıkları en şiddetli me yani 30 tüfek me~misi paketi 

Yer yüziinde İsveç, Norveç, Da- tın mikdarı bu kadar yüksek ol - hücumlardan birinde, irtibat ne - yahut 20 el humbarası veya 20 kü~ 
mazdı. fertiği yapmıya teşebbüs eden 17 ilk t t . t bT nimarka gibi öyle memleketler var 

ki, orada dükkanlar mal sahibi ol-

madan alış veriş ederler. Müşteri 
gelir, istediği eşyayı alır, üstiinde
ki fiati kasaya bırakıp gider! .. 

- Şu adamı görünce neden başını 
çevirdin, alacaklı mı? 

- Hayır borçlu... Her görüşiimde 
paracıklarım aklıma geliyor da 
görmemezliğe geliyorum. 

- Hemşire, hokkabazların başla -
rına bak, ne kepaze şey ... 

AKBABA 
Yarınki sayısı, mizahi edebiya -

tının hakiki bir şahes~ri olarak çı

kıyor. Akbabanın bu nüshasında, 

Yusuf Ziya Ortaç'ın cCennet. i -

simli çok nefis bir başmakalesile 

Orhan Seyfinin bir haftalık mem

leket hadiselerinden bahseden Rö

vüsü, Ercüment Ekreınin pek gü

zel bir hikayesi ve Cemal Nadirin 

c Yeni Mebus Listesi. islınli hari

kulade güzel bir karikatürü var

dır. 

Akbabanın yarınki nüshasını o

kuyanlar, bütün bir haftayı neş'e 

içinde geçirecek kadar zevk duya

caklardır. 

Seferberlik zamanında, yalnız nefer, biribiri arkasından vurulup ç ap anesı aşıya ı ıyor. 

Nöbet hekliyen bir köpek 

öldü. Bu neferlerin yapamadığı 

şeyi yalnız bir köpek, her.ı de bir 
ço kdefalar gidip gelm~k suretile 
başardı. 

Nihayet o da, bir obüs par -
çasile yaralanarak can verdi. Eğer, 

o garnizonun yarım düzüne kadar 
köpeği olsaydı, irtibat temini, o 
kadar gencin hayatına malolmaz -
dı. 

\ 

Bir neler, k3peğin tasnıa•ına ınanfazayı koyuyor ve kopek 
onun işaretile koşmaya başlıyor 

Bu sütun, ikdam okuyucularının bize soracakları suallere v-. 
bizim vereceğimiz cevaplar~, giindelik hadiseler arasında okuyucu• 
larımızın merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasredilmiş
tir. Halledemediğiniz her müşkiil ü (İkdam, sualler ve cevaplar mu
harririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de günlük ha· 
diseleri takip ederek okuyucularımızı aydınlatmaya çalışacağız. 

1918 senesinde, Almanların Şam
panya'ya şiddetli taarruzları za -
manında, General Guro. düşır.anı 

aldatmak için, fırkaların kısmı 

küllilerini ikinci hatta almıya ka
rar verdiği zaman, neride, müda
faa mevzilerinde, birer avuç kah
raman bırakmıştı. İki hat arasın
daki irtibat vezifesini, yalnız kö
pekler lemin etti. Köpekler, her 
c;eyrek saatte gidip geliyorlar ve 
düşmanın taarruz hareketlerinden 
ve harp vaziyetinin inkişafından 

kendisine haber getiriyorlardı. E-
ğer bu kıymetli yardımcıları olma- Sual - Türk kaptanlarının da j Sual - Bizde mammeritlerin 
saydı, General Guro, cesurane bir ara işgal etiikleri Minorka ada- kıymeti var mıdır? Yani şimdiye 
manevrasında, belki de, o kadar sı değil midir? kadar biç bir muharrWıı el yazı -
iyi muvaffak olamazdı. Cevap - Evet.. İspanyanın bu sı kıymet bulmuş ve müzayede ile 

Bir sıhhiye köpeği terbiye ı dır? 
Bu irtibat köpeklerinin çoğu, ya- denizyolları üstündeki adasını sah mış mı . 

17 inci avcı taburumuzun 6 köpek- edilirken d 0 Hız c H '-~' k d .. . . _ ralandılar veya öldüler. Hiç biri Barbaros zamanın a ruç ve ır evap - ayır, Şumuye a ar 
ten murekkep bır teşkılatı vardı. korku eseri göstermedi. Bu köpek- 6 - Sıhhiye l·öpekleri Reis gibi kaptanlar basmışlar, bir böyle bir şey işitmedik. Yalnız es-
Ancak, çok sonraları, ordunun ba- l b" . d tlı b. t kaç kalesini ı·şgal etmişlerdi. Hat- ki el yazılı kitapl•ar ve meşhur .. . .. erden ırı yer e pa yan ıT op Sıhh' ·· kl · u 
zı gruplarına kopek verilmek du- . . . ' k ld d - t ki 1 ıye kope erı, yo arını ş_a- ta bu is,gal zaptedilen bir Ceneveli hattatların yazıları kıymet bul -

.. .. d"' b"" 1 .k. 1 .. 1.. E mermısının a ır ıgı opra ar a 1 1 . bili . 
şunül u ve oy ece, ı ı ur u ' . yerden birkaç metre havaya fırla- şırrnış o an veya yer erı . nmı _- gemisile yapılmıştı. Fakat dönüş- muştur. Halbuki maliım ya, Avru-
mirber• köpek kullanıldı. Bu kö - .. .. k k yen yaralıları aramıya tahsıs edı- te bı"zı'mkiler kendilerın· e faik Kor- pada büyük muharrirleTin el ya-. . .. _. yıp yere dustu ten sonra, anca li 1 B k.. kl ln b 
peklerin bır kısmı emır kopegı, - d yor ar. u ope er, ya ız aş - sı"kalı donanması tarafından mag" - zıları, bele eserlerinin müsvedde -. _ . . .. . . . bir kaç saniye saşır ı ve yere uza-
dıger kısmı ırtıbat kopeğı ıdı. nıp kaldı- fakat çabucak kendini !arına arayı<a çıktıkları zaman bir lup edilmişlerdir. !eri müzayedeye konur ve bizim 

Emir köpeklerini, yetiştirilen topladı· ;yağa fırlavınca bir sil • yaralıya yahut bir ölüye tesadüf :. havsalamızın almıyacağı kıymet -
köpeklerin daha istidatsııları teş- kindik;en sonra yol~na devam et- edince onun mendil, kasket, kemer Sual _ Yeni ölen Papanın ölü- !ere çıkar. En yeni bir misal: Mon
kil ediyorlardı ve kısa mesafeler ti. İrtibat köpeklerinden bir diğe- vesaire gibi bir şeyini alıvor, onu, müne karşı son derece hüyiik bir tesquieu'nun •Kanunların Ruhu• 
arasında iş görüyorlardı. Bu kö - ri de, düşmam iki binden fazla seyyar hastanelere getiriyor, son- hürmet gösterildiğini okuyoruz. kitabının miisveddesi hizim para
pekler, askerler, ileri karakolla - mermi sarfettirdikten sonra yara- ra scdiyecilerin önüne döşerek on- Ölülere hürmet dinlerin teşekkü - ~uzla 140 bin liraya çıkmıştır. 
ra, yahut birinci hat siperlerine landı. Öyle iken, kendisinin ge - ları yaralının yanına götürüyor. · !ünden sonra insanlarda doğmaya :. 
götürüyorlardı. B~-~1.arın v_azif':_si, tireceği kağıdı bekliyen zabitin ya Almanlar, bu kiıpeklerden, ge- başlıyan bir his değil midir? Yoksa Sual - Yer yüzünün en ihtiyar 
raporları gerıy.e ~~ urmektı. Ko - nına kadar geldi ve onun ayakları çen harpte, çok istifade etmişler- daha evvel de var mı idi? adamı şimdi kimdir? Zaro ağanın 
pekler, salıverıldıgı zaman, koşa d' . .. . . . c ö1··1 h'" t din . . ucunda can ver ı. dır. Bugun ıse, bır çok devletlerm evap - u ere urnıe ne halefi malfun mudur? 
koşa kumandanlık verındekı yu- k'J d ··ı d k 

' .. .. • . Şunu söyliyelim, ki, kağıtlar kü- , orduları sıhhive köpekleri yetiştir sev ı e, ne e o en a ama arşı 
11alarına donuyorlardı. Bılhassa, ı · h bb .. .. d d • t 

- 1 çük mahfazalara komıluyor ve miye gayret ediyorlar. mu a et yuzun en ogmuş ur 
telefon bozuldugu zaman, bun ar- , · k . d - d · 

. . . . bunlar, köpeğin üstüne bağlanıyor- Net.·ce ve bu h.s ı1 ınsan a, ta taş evrın-
dan ıstıfade edılerek vazıyet ge - du. de, mağarada yaşıyan iptidai in -

riye bildiriliyordu. ş b t 1918 2 9 Umumi harp basladıg"ı vakit, 'sanda da vardı. Sebebi o zamanda İrtibat köpeklerine gelince: Bu u a taarruzunda, 1 un- • 
cu piyade alayında, 7 köpeğ'n 26 Fransız ordusunda yalnız 6 tane da ölen insanların öldükten sonra 
dakikada gördüğü işi, ancak 34 askeri köpek olduğ"u halde Alman da yaşamaya devam ettikleri iti • 
nefer 105 dakikada yapabildL , ordusıı~d~. hem de iyi '"etiştiril - kadı idi. Bu itikatla ilk insanlar 

En sıcak havalar<la, sıfmn altın-;mıs 6000 köpek vard .. Bu 1-öpek - ölüyü kurtlar, kuşlar yemesinler 
da 10 derece soğuklarda.. zemin, ler sayesinde, keşif bllarımızı te- diye taşlarla örterlerdi. 
bataklık, yahut 20 santim karla peliyorbr, birçok mermi mı:kabi- :. 
örtülü olduğu, obüslerle delik de- l\nde tahrip ettiğimiz muhabere Cevap - Yazıyı ilk ie11t edenler 
şik yahut ırmaklarla kesik bulun- vasıtalarının zararlarını irtibat Finikelilerdir. Denizciliği yani de
duğu halde, en şidJetli top ateşi, köpekleri ile telafi ediyorlar ve bi- niz üstünde seyrüseferi de ilk or
mitralyözlerin mermi yağmuru al- ıe karşı, daha iyi bir şekilde, hare- taya atanların Finikeliler olduğu 

tında, zehirli gaz bulut!arı içinde ket ediyorlardı. Bu bize, gelecek s<iylenir. Bu eski milletin yerinde 

Cevap - Zaro ağa dünyanın en 
ihtiyar adamı değildi. Onun zama
nında 156 yaşında ölen bir Sırplı 

olduğu gibi 190 yaşına kadar ya
şıyan bir Polonyalıdan da bahso -
lunur. Fakat beş on sene evvel ö
len bir Çinli doktorun yaşı - eğer 

doğru ise - ebedi gibi bir şeydir: 
250 ... Bugün yer yüzünün en ihti
yar adamı olarak kabul edilen ma
ruf bir şahsiyet yoktur. Bulgaris
tanda birçok asırdideler varmış. 

Bizde de bir köylü kadının yüzünü 
aştığı anlaşılmıştır. Fakat bahsetti
ğimiz zevatın yanında yüzlükler 
çocuk gibi kalır .. 

bile, irtibat köpekleri, daima, ko- harplerde insana olduğu kadar şimdi Lübnanlılar vardır. • •• 
şa koşa vazifelerini ifa edıyorlar - barp köpeklerine de ne kadar Sual _ İpek çorabı ilk ~yen 
dı. muhtaç olduğumuzu göstermekte- manların bir köpek ordusu yetiş - kimdir? 

Bunlardan birini göstermek için dir. tirmekte son derece gayret sarfet-
)<ahramanlar kahramanı şömeiıni Megnen, Fransızca Le Temps tiğini söylüyor. 
kazanan cPastu. ismin~eki ko;ıc- gazetesinde, Fransız ordusunu, 

• •• 
Cevap - Rus kraliçesi Katerine. 

I 

22 - Şoba 

~A~ILD 

Burun kan amas 
ehemmiyet vermeli 

Türlü tiirlü sebeplerin 
sirile çok defa burnun iç 
veyahut ön tarafında bul 
ufacık damarlardan her 
biri çatlar ve sıynktan 
gelmeğe başlar. Bu hale 
run kanaması) derler. 

Burun kanı çok defa ö 
liklerden dışarı akaı:. Ka 
kan yer, hira:ı geride ise 
yahut hasta uzanıp yatın 
kan, burnunun arka del" 
rinden geçerek a~n i 
boğaza ve hatta mideye 
dar gidebilir. Burun kan 
bu tarzda gelişini biJm 
insanların pek çoğ-u a., 
kan geldi diyerek çok t 
düşerler, korkarlar. Clğe 
kan geliyor, verem baş! 
derler. Halbuki bundan k 
kacak biç bir şey yoktuı:. 
nun arka deliklerinden h 
le gelen kanı bazıları yıı 
!ar. Mideye giden kan ha 
da gaseyan getirir.Mid~ bu 
ması ve kusma neticesi 
rak kan dışan çıkar. 

• •• 
Bazı defa da çok bira ve 

ki kullanan insanların bii 
ve düşük midelerinde b" 
kan kalarak donar ve bil 
aptest yapıldığı zaman 
siyah kazurat şeklinde dı 
çıkar. Hekimler bu ta 
gelen necasete (Melana) 
ler. Bu hali görenle.- çok 
karlar ve kahve telvesi m 
zarasında gelen bu kanı 
dede mevcut bir karhanın 
çıbanın ve hatta mide ka 
rinin alameti "'ayarlar ve 
torlara bu tarzdaki gör ' 
rini anlatarak yanlış tcş 

konmasına, hatalı anlam 
sebep olurlar. 

• •• 
Burun kanı az olarak gc 

SP burnun içinde çabuk don 
Pıhtılaşır ve çıktığı yeri tı 

yarak kan kesilir. 
Eğer burun kam ziy 

miktarda ve kuvvetli olar 
akarsa pıhtılaşan, donan I" 
sınıla'1 siirüp götüreceğind 
kan fışkırması devam eder 

lokman HEKI 

HALKEVLERINDE 
Halkevlerinde musiki dersi 
Beşiktaş Halkevinden: 
Evimizde açılan müzik 

da Cumartesi ve Salı günleri 
17 den itibaren keman, pil 
mandolin ve kitara dersleri 
meğe başlanmıştır. İsteklileriıı 
gün Halkevine gelerek kayıtl 
yaptırmaları lazımdır. 

* Fatih Halkevinde konferan 
Fatih Halkevinden: 
1 - Mutat hafta kon!eransl 

nın beşincisi 22/2/939 ÇarŞll 
günü saat 20,30 da muharrir 
hlm Hoyi tarafından (İngiliZ 
biyatı) mevzuunda Evimiz k 
ğında verilecektir. 

2 - Bu kon!eransa herkes 
bilir. 

11-
Beyoğlu Halkevinden: 
1 - 23 Şubat 939 Perşembe 

nü saat 18.30 da Evimizin Tep 
' şındaki merkez binasıruia san 

kar 1. Galip Arcan tarafın 
•Tiyatro• mevzuunda ]tonfef 
verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 
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iKDAM 

~AYETLERi 
Fransız hastan3si TUrki-

BORSA VE PIY ASA HABERLERİ 
Ü ap. Ü 4syonJarm SanayJ Hareketler) Jeda K ·ı GONLOK PiYASA j 1 / 

gasından haberdar ''Günün birinde dışarrlan h 
PARA BORSASJ 

d "''J Nevyork sErg·si için la • 
ANKARA 

21 -2-il~ a· ayı mid'r? yumt.r a alacag" ız!,, 
ır okuy s·sah arttırmak IAzım ~klubu al~c:rnuzdan aşağıdaki Tütik ve yapağı piyasası tekrar 1 ki l STERJ.JN 

liııe liiıurn ı . .' Hiçbir şey ilave . canlanmıştır. Talepler en ziyade Nevyork sergisi hazır ı arına' 100 DOLAR 
tı.ı:ı. naı gormede.1 alakadar la- İngiltereden vaki olmaktadır. Hal- devam edilmektedir. Alakadarlar : 100 FRANK 
tııı: arı dikkatlerine vazediyor- buki Almanyadaki fiatleri kontrol t am zamanında sergiye işt'.rak ede; JOO LlRE'l' 

cl:>ört beı.ı .. dairesi, tifliklcrimize karşı pek ceğimize kanaat etmektedırler. : 100 İSVİÇ~E 
~~lltane7· gun evvel Şişli Fran- aşağı fiat teklif ediyordu. İn:iliz Fakat Nevyork sergısı progra - 100 FWRIN 
::"ıanın sıne bir hasta yatırdık. lirmalarının talepleri karşısında ·nı o kadar zengindir ki. b iz, mev- J'Vl RAl"lŞMARK 
~ t.hutatak ücreti ve yapıla - tiftik tacirleri, Alman firmalarının ~ut hazırlıklara göre, bu progra - 100 BELGA 
dt on beş ~ar:Sı karşılığı olarak teklülerile vakit gcçirmeği fa) da- mm onda birine bile iştirak ede - ~"" lJH.AHMf 
~ lrıuk günluk bir parayı mak- sız bulmuşlar, İngiliz talcplerilc ınıyeceğız. Sergide büyük bir ti - 100 LEVA 
leçtilt•-nabUi depo ettik ... Üç gün meşgul olmağa başlamışlardar. yatro sahnesi vücude getirilmiştir. 100 KO O 
ı..;.M ~ sonra hast d L-k k Her millet. burada mılli oyunları- ÇE !'J. VAK ""Qlısiıniı .. . ane en uÇ - Piyasada pirinç fiatleri de yü · . 100 PEZETA 
dtrıbı eldeve ~mıt ettiğimiz istifa- selmektedir. Tosya pirinçlerinin nı oynıyacak. konserler t7rtıp e - 10(' ZLOTi 
lt ietırere edılerniyeceğine kana - kilosu 25 kuruşa fırlamıştır. Pirinç dilecektir. Bizde buna daır h~zır- 100 PENGO 
llİııli;L h k hastayı ~ıkardık. 12 .. . 'h t pek azdır Aresıra 1 ık yoktur. Daha doi.irusu sergı tah 
iti •• - ast uzerıne ı raca · ·r d V'ld' 100 LEY ~ tahuı ane para!.ile yapılma- ufak paTtiler halinde Romanyaya sisatı buna ka ı egı ır. 100 DİNAR 
t.w,, .. Paralaruun iadesini is - . . ih d'J' d Fakat son Sergide akıllara hayret verecek ·~ pmnç raç e ı ıyor u. ] 00 YEN 

J.f._. · ı · ü hazırlıklar yapılmaktadır. Mesela: •• ·~nen· günlerde fiatlerin yükse mesı ze- 100 İSVF.Ç 
' ita ın katibi bize: cHasta- rine pirinç ihracata da durmU$tur. h'r akvarvom tes•s ed ıkt'ek, bu 1 100 RUBLE 

5.93 
126.5325 

3.3S 
6.6575 

ZS.7475 
67.7950 
50.7825 

Zl.3Z 

1.0825 

1.56 
C.3375 

5.93 

23.8450 
Z4.9675 

0.9050 
2.8375 
34.62 

30.ı:325 

Z3.8725 l'bı '-ctes~un.u. (!) alınan parala - Yumurta ihracahndaki hararet akvaryomda her me:nleket kendi , 
'e F'r e ııın vermez• dedi. Biz devam etmektedir. En ziyade ah- sularında tutulan balıklan canlı ............,.. - .. ..___.......... .... ---
~ısın ans~z olsa da Türkiyede cılar arasında it~lya ve Almanya canlı gösterecek ... Bizde buna dair ı s H ı M u 1 AH v ı L A. T 

t-:'~ k 
11 ~ore Türkiye kanun- bulunmaktadır. de hazırlık yoktur. Türk borcu 1 

~ Ptran eGbı istihkak edilmeyen Tavuk ihracatına gelince, son Sergide spor hareketleri olacak prşin 19.375 

~lbıı ın alınmasına cavaz ol - günlerde yine üç vagon tavuk gön- biz buna iş'.irak edem'yeceğiz. Ergani 19.i5 ::r 'rürıt~nl~:~ak istedik. c~Ü. - derilmiştir. Evvelce de yazdığımız Her memleket sergide kendi mil Sh•Ps _ Erzu-
'l'e~larla. .. ~e~, ~arın gelı.nız, gibi, yumurta tacirleri, tavuk ih • 1i musikis:ni dinletecektir. Bizde, rum ı 1910 

19.35 
19.80 

Piyasa Haberler) 

Alman firmaları ile ·111 ıat 

EV EKONOMiSi 

Lokantalarda et yemekleri 
Buğday tacirlerile, Alman firma Okuyucularımızdan biri şu sa-

lan arasında sık sık ihtilaflar zu - tırları yazıyor: 
hur etmektedir. Bu ihtilafların Diinkü gazetede, bir kasabın 

manda etini dana eti diye satar -müşterek bir surette hallini gö -
ken ) akalandığını okuduğum za -rüşmek üzere Türkofiste bir top -

lanlı yapılacaktır. Toplantı Per -
şembe günü öğleden sonra olacak
tır. 

Diri hayvan f a'·~ları 

man, çok memnun oldum. Acaba 
manda etini dana eti diye satan 
bir tek ka .ap mıdır? Bana kalırsa, 
kasaplarda satılan et cinslerini sık 
sık kontrol etmeliyiz. Evvelki gün 
sizin de yazdığınız gibi, l.irçok ka· 

Dün hayvan borsasında 1287 kı- saplPrdan başka, köf tecil erde, bazı 
zıl karaman, 183 dağlıç, 115 kıvır- maruf lokantalarda bile, dana eli 
cık satılmıştır. Sut kuzusu mik - di\'e neler yiyoruz. Bundan biT 
darı her gün biraz artmaktadır. hafta C\'vel Sirkecide bir köfteci-

' 

Dun 1112 süt kuzusu satılmıştır. de köfte yedim, üç dört gün ra -
-ru- hatsız oldum. Her h:-lde bu köfte-

f anai tetkik hereti reisl"gi ler keçi qinden yapılmıştı. 
Geren güıı de bir lokantada da

na eti istedik, ka iş gibi sert bir et 
için lokanta sahibi, dana eti diye 
bizden 25 kuruş bile aldı. 

İktısat Vekaleti Sanayi Tetkik 
He' eti Reisliğ ne, Ankara vilaye
ti İktısat Müdü. ü Şevket Süreyya 

tayin ed·ım·ştir. Şimdiye kadar 
heyetın riyasetinde Sanayi Umum 
Müdi.ırü Reşat bulunuyordu. 

---·--

Belediyenin Jokantl'larla meşgul 
olduğunu görüyoruz. Geçenll"!'de 
Sirkecide :rn;uuf bir lokanta bile, 
temiz olmadığı için, birkaç gün 
kapatıldı. Lokantalardaki kontrole 
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Almanya ile aramızda mevcut nihayet vermemek, lazımdır. Bana SOLDAN SACA: Hı~efonta 1 tgoruşunuz. dedıler. racatından endişe etmektedirler. bu da düşünülmüş fakat parasız • Anadolu Demiryolu 
""'ldeı. IO s anbul Sıhhat Müdü - Bir yumurta taciri fikrini şu su _ lıktan dolayı vazgeçilmiştir. _ ..-.--
ft: (lfa_.:.duk. Sıhhat Müdürü bi- tle • h ediyor· İşin garip tarafı, neşriyat ve 

ticaret anl:ışm2sı rm:vzuatının, bu krJırsa, mide hastalık1annm çoğu 1 - Baş - Aadaletli. 
defa Almanya tarafından ilhak e- kötU lokantalar tlizünden ileri 2 - Hacivatın muhatabı. 
dılmiş olan Avusturya ve Sudet gcJmektedir. llali vakti yerinde o- 3 _ Boy değil • Denizde bi 
mıntakasında da tatbiki takarıür lan bircok kimselCT de, Lu yüzden kil vasıtası _ Nida ed 

htır.ı_~"llllenı h re ıza . . k 1 
1,;-.~ ~ akkı olmadığını, _ Alman firmalari yakın zama- propaganda için 50 bin lira a -

1 
~ Gere~~ g.u~lerin, yapılmamış na k~dar Bulgaristandan yumurta mıştır. 

~Lb2C: flAlLERI 

ı; olduğu erının istirdadı hakkı- alıyordu BilhMS& Varnada ihra- Bu elli bin lirayla neler yapıl - Blıkla • 

1Qt llıtaneyen~ söyle?L cat yapO:ak için, tavuk be,lenmek- mıyacak ki ... Gazetelere makale Bezelye 
,ıa IÖliiştük ~ar gıderek. dok - teydi. Fakat Bulgarlar yumurtacı- parası, telgraf parası , İngilizce ba- Lahana • • • 
ı... katibin -· l o~tor ~a bıze ay- ları tavuk ihracatının, günün bi - sılacak broşürlerin parası ves::ı i - Pırasa • • • • • 
~\re: cV 8?Y edıklerıni tekrar - rinde yumurta ihracatına tesir e- re ... Halbuki Amerikan mikyasm- Jspanak • • 
ıt.-:~dürurı- erıl~mez!. dedi. Sıhhat dcceğini ileri sÜTerek tavuk ihra- da b ir neşriyat işine girişmek için Ş:ılgam 
~~. un ınutal · ·ı · .. k - 1·· b" "kd il ı.ı • •Yn • easını ı erı sur- cah aleyhinde bulunmuşlttrdır. 50 bin lira ço gu Unl: ır mı . ar- :tvuç 
"~le en. (Sıhh t M'"d" .. .. dı KerMiz kök ter· Yden h b . a u urunun Bulgar yumurta tacirlerinin pro • r 
ı.. 1 

\>ernrne:) erdı Y?k, ~lın~ p:ra pagandası neticesinde Varna ta _ Hasılı Nevyork sergisine işttrak Kcrı::viz yaprak • 
"411lUttı edı Bız Türkıye 1 h ı ediyoruz. Fakat serginin o,nda bi- 1 E ginar adet . • Ilı~.. &tından kes .' . . . vukçulara, tavuk arını pa ıı ıya 

.. "~ bir Par hı ıstıhkak edıl- satmışlardır. Bu vaziyet karşısın- ıme ... Daha fazlasına iştirak et - Knrnabahar 
"etle anın ne h.ıa ve sala- . 1 k mek için paramız yoktur. Halbuki Yeşil salata 100 ü laptedil k . . . . da Alman f ırma arı, Tra ya ve 
ı._ htstanenj m~ ıstenıld~ğın - MannPra havzası tavuklarını 18 _ Nevyork sergisi bizim için bulun- Pancar demet • 
~Pftüı n nızamnamesı bel- t 1 kt d maz bir fırsattır. Sergiyi 60 mil-
l>G .. ,_ llsyonlarnı lj ...... m·an ev- m a ma a ır. 
, "oe b:,. tte k bV· , • Tavuk ihraç etmek için aynca yon insan ziyaret edecektir. Bu 
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etmiştir. lokantalara gitmiyorlar. 

. . 
pana} rı 

İ alyanın I\ ııano şehrınde kuru-
1 ıacak olan beyne mılel Mı.ano pa-

l na) ı.rmc hiıkümctumz de ı esmen 
davet ~dı m ştır. 

M.Iano panayıri 12 NU:anda baş
layıp 27 Nisana kadıı.r d r avm ede
cektir. Bu panay:rde memleketi
miz namına teşhir edilecek mad -
tlelcrin toplanmasına Türko!is me
mur edilm~tir. 

VEKİLHARÇ 

E SadJ Tek 
Bu gece 

Şclızadebnşı 

(TURAN) 
tivatro!'lunda 
HAMLET 

Gi.ır ses konseri ile 

SEKİZİNCİ 

it~ k - • Y oymuş o.3a bıle t k b 1 ı· · B t • kadar büyük bir iş için yarım mil-ı ,_ .. anun a • • • avu es eme ıyız. unu emın 

-elifi lı: v. reJım ıle ru ı - · • · · k 1 yon liralık tahs:sat pek azdır. ' 
h+ •• abil ol:nıyaca~ını a'llat- ettıgımız zaman tavu satma ıyıa N k . . de h kk'l is bo ~~ik 6 Eğer yumurta veren tavuktan sa- evyor sergısın n a ı e -

. ~toru İikr tarsak, günün birinde dışandan tifade etmek için, mevcut tahsisa- İST ANBUL VE EGLENCE 

4 - A vrupada bir nehir -
sedilen mahal - Arka. 

5 - Ölümün gelişi - Caı 
kap. 

6 - İnsan - Bir nevi ağaç. 
7 - Son - İcar bedeli. 
8 - Yasak etme - Yarış ka 

Kaldırmak. 

9 - Kasapların sattığı mal · 
lenmemiş - Su:tl edatL 

l O - Varis olma. 
11 - Ezilme - Sağlık. 

YUKARIDAN AŞACIY A: 

1 - Nehrin küçüğü - A 

2 - Temizlik. 

il a1~ 1 inden rllcü ettirmek . . t t 1 
"llly l,ımurta ıthal etmek mecburıye • ı ar ırma ıyız. 

\t !Su "::~ğını .anlı.yarak. ay - tinde kahnz. Sana··i birliği toplantısı (Baş tarafı 4 iirıcit 6ayfada) 
e ""ad Yet üzerıne iJı şah- B 28 . . gil .. t t b 1 Bu sualin mahıyetıni -anlatmak 

zarlar, İstanbula gelmek istiyen 
artistin marifetiru, şartlarını bil -
dirırler, fotoğrafını gonderirler. 
Bunlardan kimi şarkıcı, kımi bale 
artisti, dansöz, cambaz veya muh
telif numaralar yapan sanatkar -
lardır. 

vanta ve ipekli kumaşlar artlstın 
hem sermayesi hem de başının l-.e
lasıdır. Bunlar içinde en muktesit 
görünenleri bile gezdikl~ri memle
ketlerin hususiyetini taşıyan me -

talar alıp kollcksiyonlar yapmak 
merakına düşmüş delilerdir. Bu -
gün Çarşının, Beyoğlunun muhte
lif antikacı mağazalarında alış ve-

3 - Beyaz - Ne için - Rabıt 

4 - Kapak - Bir hece - Fe 

5 - Siyahi - Defa. 
6 - Kuru soğuk - Şeffaf bir 

de. 
erı ... di . . • u ayın ıncı nu, s an u . . . 
~ftatt um cı~etın::len ziyade Yeni Neşrıyat Milli Sanayi Birlıği senelik toplan ıçın ızah etünı: 
· "<UUba1ıs ~mıye. ..n~ktasından • tısını yapacaktır. Bu toplantıda -: Meseli - d~im - b~ fante .. -

'"'1kat ıneyı duşunerek ta- Muhtasar frangı yeni ceınıyetler kanununa göre zistın veyahut bır eksantrık danso-
~ h~i d 

1~:a t~lefonla sor - Cerrahpaşa hastanesi sabık cil - tadil edilen yeni nizamname u - rün, sözlerinden veya hareketle -
)'at e rnuttefıkan hasta kaç . . • f d d'k . - h' d fiıl' ltıış ise 0 .. . .. diye mütehassısı Dr. Hnzım Pckın rnumı heyet tara ın an tas ı e - rınden hoşlanılmadıgını ısse ınce 
ı, - nun ucretı odene- F ' ) . d 'J kt" b' 'hn' t ""l>ılrnam 1 tarafından (Muhtasar rengı ıs - ı ece ır. halkı itham eden ır zı ıye e 

lıa~ahıu Pa:!ı ve rap~~. ~ ın: mile bir kitap neşredilmıştir. Fr en- Bundan başka idare. heyeti, bir- saplanması mümkündür. Bu hale 
. lt ltııı oldu~rıru~ ıs ır :u- ginin her uzuvda canlandırdığı liğin bir senelik mesaısı ha~kmda hiç tesadüf ettiniz mi? 
t ... eYfiYeti ga tnu .. eyan 5e h muhtelif ha~alıklan önumüze se- bir rapor okuyacaktır. Aynı za - Buraya gelen dünyanın en 
~tktı ze enızın ve ı - İs b 1 -
le . etinin nazarı dikkatine ren ve he mdoktor hem de halka ~anda bu rapord~ tan. u sa~a- tanınmış fantezistleri bile halkı _ 

tiı.. hitap eder tarzda yazılan bu eseri yı mıntakasmın bır senelık faali - ki b"r dikkatle numaraları Af . . . . mızın ze ı 
Od<ı: Çıkmaz sokak No. 1 karilerimize tavsiye ederiz. ~etı de ızah edılmektedir. takıp ettiğini ve onların önunde 

N. Sami temsil vermenin hakiki bir zevk 

•• 
LOau 

olduğunu söylemişlerdir. Dovya 

gibi Roger gibi nükteciler halkı -
mızın seziş hassasına hayran kal -
mışlardır. 

- Artistleri nasıl bulur getirir -
siniz? 

- Senenin muhtelif mevsimle -
rinde Avrupaya seyahatler yape-

ile SABAH, ÖÔLE ve AKŞAM 
. rız. Mesela şimdi Mösyö Petridis 
Bükreşte, bir angajman işile meş
guldür. Bundan başka dünyanın 

her tac-af ında taaliyette bulunan 
acentalar vardır. Bunlar bize ya -

Her yemekte• aonra auatazaman dişlerinizi fırçalayıaaz 

bilirsiniz. çünkü Teramo Jirjanti'nin bulun-
- Maksadı ne demek? duğu taraftaki araba pençeresinin 

. . . . camından, cüceyi görmüştü. Cüce, 
- G. K. ın gızlı hır maksat gilt- h'dd 1. b' 1 .. ı-. . hiddetli ı et ı ırsey er soy u-

tüğü iışikar .. ve belkı de, t"mamıle :. lediıı.,; .. ; işl 
hs• b' k.sat' yordu. Vat, onun ne soy 6 uu -

şa ı ır ma . temedl 

- Doğru... b' indirdi Kont, birden rre, camı 
- Bundan emindim. Hiç şüphe- , . 

ra 
Çevlrem Realm Ozgen 

· rd" 1 f · i b' ve cüceyi, Vatın anhyamadığı bır 38 siz, DesJa ı y , sır ınsan ır ga-
' ~ - ye ile kaçırmadı. İhtimal ki, onun lisanla azarladı. Cüce, kontun ~-
' ~ l'a? ..n ... a......ıı. birşeye, yahut bir kimseye hıncı lediği sözler üzerine, bir anda, hid-

'Pa beni ı m.an gizli kalacağından rtN-- detten delicesine bir sevince döndü ~ d.~ ahıt ihtida ettirdL İki· yim. Gazeteler... var. ve: 
it &lltuıyOdada hapsedilmiştik. - Gazeteler birşeyden bahset- - Bunun da inkArı kabil değil... 

\• ordu . b v t h · t · - Bunun imkanı var mı " ~Unc ··· nuyecekler. Fili er a , e ernmıye vermı-
~ laşaa P~rlak dişlerinin a- _ Niçin? yormuş gibi bir tavırla: Dedi. Sonra gözlerinde çok mer-

l>ıı tıefis n bır sesle: _ Çünkü birşeyden haberleri ol- _ Çok meraklı birşey... Bu şe- hametli bir ışık yandı ve göz ka-
1Utıuı: :k meraklı şey! .. Ya, mıyacaktır. Hükumet, Sinamari ile, yin ne bu kimsenin kim olduğunu paklan arasından iki iri gözyaşı 

e l'fntı Var ~o: tnacerasından teşkilat G. K. ile beraber bunu i~ simdid,en öğrenebileceğimi ilmid~ kaydı. 
tl.e Yapı.. 1

• Sır kralın dün etmemiye dikkat edeceklerdır. • t d . j Kont, camı tekrar kaldırdı. Ara-
~? ıgını biU . cesare e emıyorum. . .. .. 

Yorsunuz, her Herkes, bunu gizlı tutmakla men-ı ba, yoluan devam ettı. Cuce, orta-
t'°et f ttard - Size ait bir mesele olmadıktan d k bol t ~ .. bu· aa ır. .. k f an ay mu.5 u. 

~-,, lı beni C~koru~; çünkü cbu -Sizin, cereyan eden şeyleri, so~~a bun~ .0~enme te ne men a- ı Vat, daha ilk andanberi, kendisi-
ı at, Siz b alakadar ediyor •. hususile pek esrarengiz hadiseler& atınız olabıhr · ni merakta bırakan bu Malaıilan'ın 
~:ıı tut~ca; Desjardi mesele- iyice bildiğinizi tahmin ediyorum. Araba, bu sırada, Marsel. Fe- kim olduğunu sormayı fırsat bil-

\' nızı vadetmediniz - Aldarunıyorsunuz. ran'ın evinin bulunduğu Berlin so- di: 

ltltlt aitııı G. }{ - Sizi, bunlardan haberdar eden 'kağına sapmak üzere, Foburg S~n~ _ Azizim Kont, bu adam kim-
1 l'e de b · a değil, müddei- G. K. mıdır? Onore dört yol ağzına gelıruştı. 
~ b ' Unu iü · . b d dir? Onu tanımıyorum. O da, dün dr.. ePitnız .. ' ~ etmıyece- - ~vet .. G. K tır; onu sık sık go. I Tam o esnada, yolda, ara ayı ur-
"""'111...,._. Soz Verdik. Övla i . rii.rii . 

Biz bwılardan hangisini halkımı
zın zevkine uygun bulursak mua -
melesini yaptırır getirtiriz. Bu hu
susta verdiğimiz kararlar bızim 

mukadderatımızı tayin eder. Çün-

kü halk seyrettiği numaralardan 

hoşlanmazsa dükkanımızın <mü -

riş eden insanların yüzde doksanı 

nı bu kabil artistler teşkil ediyor. 

- ispanya harbı bir İspanyol 
artisti buhranı doğurdu muT 

- Hayır .. Bu işte çalışanlar ara-

7 - Hafif değil - Çorba ka 

8 - Dökmekten emri ha 

Şüphe - Baş. 

9 - Emare - Pişirmekten e 
Hazır ol borusu. 

10 - Yeşillenen. 

11 - Hayvan ölüsü - Beıtle 

yen fenalık. 

çaaı, bir ana yurttur. 

• •• 
Bu sualler, bu cevaplar daha 

çok uzayıp gidebilir, fakat k essesenin söz arasında ismi geç - sında ne derin bir samimiyet ne 
tikçe sahipleri buna dükkan di - büyük bir beynelmilellik olduğu- daki iş adamlarının kaybed 
yorlar) itibarı düşer, çalışamayız. . . 

nu tasavvur .edemczsıniz. Her gıin çok vakitleri olduğunu zanne 
- Getirttiğiniz san'atkarlara ne bu sarne ıüzerinde Martirnikten, yorum. 'Dışarda gece için hazı 

kadar para veriyorsunuz? 
Çintien tutunuz her memleketten o.1n yeni bir numaranın ilk tec 

- İçkrinde üç dört gün için üç ve her milletten İngiliz, Fransız, I heleri yapılıyor. Tuşlarına ha 
dört bin lira alanlar olduğu gibi u- Romanyalı, Macar artistler blribiri çe vurulan bir piyanodan ç 
cuza gelip çalışanlar da vardır. Ek- arkasından sırası geldikçe resmilbafif sada güzel bir ahenkle te 
seriyetle grup halinde çalışan ar- geçit yaparlar. Ayni sahnede oynı- tutuyor. Bu aralık bunlardan 
tistler bize pahalıya mal olur. yan meslekte•'lar biribirine en u- ledilim artistlere ait meraklı 

- Bunlar aldıkları parayı ne zak .milletten dahi olsalar iki gün macerayı okuyucuların da vak 
yapıyorlar? zarfında en samimi dost, candan daha fazla israf etmemek için· 

- Hemen derhal yiyorlar. Ma - ukadq oluverirler. Onlar için el bir yazıya bırakıyorum. 
nikür, kuafür, otomobil, çiçek. la- dünyanın her köşesi bir vatan par- C. T. SAYMEN 

Papağan meraklısı adam: onu size takdim edeyim. Sinamari'nln yakın akraba 
- Bu düşünmeye değmez bir- - Bu, çok mahzun göıiinen. iki dan biri. te)'D!li kızıdır. 

şey.. kendinizi hiç yormayınız. küçücük kızın yanında giden adam - Bakınız, unutmuştum. 
Kral, kraldır; bu da onun delisi! mı? lan bana anlatmıştınız. Ne y 

İşte 0 kadar... - Evet.. ta kendisi! Kızlannm yun, hafmam çok zayıf. .. Rejin 
5 

Matmazel Lilyan d'Anju. 
Vat, israr etmedi; fakat beyni, 

bir müddet bu tuhaf adamla meş
gul oldu. O, bu dalgınlığı arasında, 
bir daha yerinden sıçradı; çünkü 
araba, tekrar durmuştu. Bu anda, 
saat tamam on birdi. O, arabanın 
niçin durduğunu anlamak için 
pencereden dışarıya bakarken, 
birdenbire: 

- Bakınız! Siz, miralay Rejin'i 

gezinme zam.anı.. o, harbiye neza- Sinamari, iki eski dost olm 

retindeki vazüesinden erkence çı- - Mektep arkadqı... B 
kabildiği zamanlarda, kızlarını kolejde, birbirinden hiç aynlmı 
kendisi gezdirir. üç arkadaştılar: Rejin, SJııW!ll8" 

- Bu çocuklar, ikişer yaşında Östq Grim ... Sonra da, t:itün 

göıiinilyorlar. Bunlar, onun çocuk- yallan müddetince, birbirine Yi 

lan mı? O ise, ihtiyara benziyor. kın kaldılar. 
- Tahmininiz doğru... Geçkin _ Demek, ki sizin Rejin, iniz 

yaşında, bu ikiz kızlan olunca, on- bir baba ... öyle mi? 

tara delicesine bir muhabbet bağ- - İldzlere delicesine bağlj 
ladı. Hatti diyebilirim, ki onlar doğdı 

tanımazsınız! İşte.. karşıdaki ev- - Hatırladığıma gore, bu Re tan sonra çok değişti. 

den çıkıyor. jin'in, yalnız bir hırsı olduğunu 

Bu yüksek ıiitbeli zatı tanımak bana söylemiştinız. 

şerefine büsbütün lakayt davra- - Kumar... Fakat iki seneden-
nan Kont: beri, onda ikinci bir düşkünlük u-

- Rejin kimdir? yandı: Sekiz senelik bir izdivaçtan 
Dedi. sonra doğan bu ikiz kızlaı· .. 
- Hatırlıyacaksınız! Benim dost _ Öyleyse, madam Rejin pek 

lanmdan biri.. ondan size bahset- pek genç olmalı? 

Teramo Jirjanti, mükalemeı 

cereyanını dcğiştırerek bahsi m 
mazel Marsel Feran'a döktü. 

Vat, san'atkar kız hakkında n 
ICımat vermekle beraber, sözü, 
K. e getiriyor, beynini oyalıy 

sıl'lar hakkında malüma talmak 
fakat Kont, kolaylık 
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IATPA 1 

Tiyatro 
., _ ANKARA RADYOSU 

Dalıa Uzunlufu 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kca. 20 Kw. 
Türkiy• Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

çası. 2 - Kari Blume • Göl kıyı
larında. 3 - Tschai • kowsky • Gül 
tesiz şarkı. 4 - Waldemar Gibish 
• Çakır keyfim: Viyana şarkısı. 
5 - Schubert - Senfoni (Si minör, 
bilmemiş). 6 - Vilfred Kjaer -

Çarşamba 

Saat 12,30 Program. 

Seren ad. 
Saat 23 Müzik (Cazband). 
Saat 23,45 - 24 Son ajans haber-

Saat 12.35 Türk müziği • Pl. 
!eri ve yarınki program. 

Saat 13 Memleket saat Ayarı, a-
jans ve meteoroloji haberleri. Sinemalar 

Saat 13,10 • 14 Rivaseticürnhur 
bandosu - (Şef: İhs~n Künçer). :ı,n;:11 
1 - Rugues - Afrika marfl, 2 - BARAY 
Buyka - Şimşelı: (Konser valsi), MELEK 
3 - Suppe - .Halil süvari alayu ıuı: 
(Uvertür), 4 - Pares . Kır şarkısı ~ 
(Pastoral). 5 - Leonoavallo - ALEMDAR 
•Palyaçolar. operasından sleks • ASRİ 
yon. TAKsiM 

Saat 18,30 Program. AYSU 
Saat 18.35 Müzik (Cazbant - Çi- AKIN 

gan) Lantoş orkestrası. SAKA&YA 

* Milyonerler RevUall. * Ateş Çemberl. * Akdeniz Korııanları. * Büyük Vals. 
*Ateş. * Gan Gasteıin Jtarm. * Senorita. 
... Senorita. * Galip Bölük. * Meş'um Kadın. * Aşkın Gözyaşlan. * Aşka Tapan Kudın. * Yaralı Kartal. * Zavallı Çocuk '* Ceheımem Mahküm-

ları, 

Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl TAN 

heyeti: Hüzzam faslı), Tahsin Ka - AZAit 

ra 1'us ve Safiye Tokayın iştirakile. 
Tiyatrolar : Saat 20 Ajans, meteoroloji ha -

berleri, ziraat borsası (fiat). ŞEHİR TİYATROSU 
Saat 20,15 Türk müziği. Çalan - TEPEBAŞI 

lKDAll 

Kulağınıza küpe 
1 

olsun 

~N M0Dllt$ 
(STiRAPTAN 
~ONRA ·· · 

kullanmakla kabildir 

iKDAM 
Abone Şartları_ 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

Birinci Sahife 
İkinci Sahile 
İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kurut 
7 • 8 inci Sahifeler 30 kuruş 

Bütün bir sahile veya ya
rını sahife ilan için İdare i.le 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilan vermelı: ı.
tiyenler gerek doğrudan doğ
ruya gazetemiz idar~hanesi

ne veya İlinat şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

lar: Vecihe, Fahire Fersan, Cev - 'llJ"llll Dram kısmı Bir hamlede nezle ve gripi goçirir. Harareti sür'atle düşürür. 
det Çağla, Refik Fersan. Okuyan - f ~~' 22/2/939 Çarşam - Baş, diş, ıinir, mafsal, adale ağrıları ancak NEVROZIN almak 1 Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
!ar: Muzaffer İlkar, Semahat. 1 - ba günü akşamı suretile çarçabuk defedilebilir. 1 Mahkemesinden: 
Bayatiaraban peşrevi. 2 - Haşim saat 20 • 30 da ı Kralo Karasonun Sara, Raşe! ve 
Beyin Bayatiaraban ~arkısı: (Ni - ın Anna Fare'nin Kat'i Tesir Balat Hızırçavuş Yarımbala soka-
meti vasim). 3 - Rahmi Beyin 11111111 7 tablo I ğında 8 No. da mukim Aram Papo 
Bayatiaraban şarkısı - (Gönlümü * cabında günde 3 kaşe alınabilir ve Kemal Papo ve !sak Papo a-
hicrana). 4 - Su yolcunun: Baya- Jeyhlerine açtığı izaleişuyu dava-
tiaraban şarkı: (Neyleyeyim). 5 - K OM E D 1 K 1SM1 sının cari duruşmasında gayri 

......... - Bayatiaraban Türkü: (Düş 22/2/939 Çarşamba gündüz saat iYİ BİR HAZIM menkulün açık arttırma !le satıla-
me dağda). 6 - ········· - Karcığar 14 te ÇOCUK TİYATROSU I'•••••• "'ırak bedelinin hissedarlar arasında 

• 

Pirinç 
Mercimek 
Bezelya 
Yulaf 
Patates 
Pirinç nişastası 
Kornflör 

(Mısır Hülasası) 
Bakla 
Fasulya 
Nohut 

-· - - --

Arpa ve saire 
hububat unları 
Bu mükemmel ve eşsiz müstahzerat tabi 

ihtiyacınızın hakiki karşılığıdır. 
saz semaisi. 7 - Raifin Kürdilihi- Akşam saat 20.30 da h b k • d 1 hissi eri nisbetinde tal:simine dair 
cazkar şarkısı: (Rengi ruhsarına). BİR MUHASiP ARANIYOR Ra af ir uy u femın e er verilen 6/2/939 tarihli kararın 
8 - Lem'inin Kürdili Hicazkar 4 perde l k 

2 3 
müddeialeyhin ikame(gahının meç ------------------------

şarkısı: (Nazlandı bülbül) . 9 - A- Her yemekten sonra a ınaca tane huliyetine mebni ilanen tebliğine İsf an bul Üniver:'" İtt. si Re-ktörl üğ ı; ndefl: 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURİ ÇAPA Bt• 

:~~:t~:~a~~~i;ak ~~~~'.~'.: _ <;:::~ H~~ ~:ş·:~i Pe rt ev K a rb n na t Kom p r i m es i ~t'::n:~~~=iiş z~~~~n~~~azm~:~: Edebiya>t Fakültesinde tecrübei ruhiyat ve arap ve fars dl• 

maisi. saat <
9

> da temyiz etmeniz hülasai hüküm ma edebiyatı doçentlikleri açıktır. 
Saat 

21 
Memleket saat Ayan. TARLA KUŞU Her türlü hazımsızlığı ve mide ekşilikini giderir. Pertev kamına kaim olmak üzere ilan o- Talimatnamesi mucibince 14 Nisan 1939 ayı içinde imtibııf 

Saat 21 Konuşma (Saz şairleri) . Pek yakında. lunur. (15128) ' 
Saat 21,20 Esham. tahvilat, kam- Mahmut Yesarinin Karhonat Komprimesini her eczanede arayınız. başlıyacaktır. İsteklilerin Mart sonuna kadar rektörlüğe baŞ 

biyo - nukut borsası (fiat). AŞK BORSASI malan. (818) 

Saat 21,30 Temsil (Molla Beyin --------------------·~ 
hanımları) komedi: Yazan E. Re · 

şitSaat 22 Müzik (Küçük orkestra 1 iNHiSARLAR UMUM MüDÜRLÜGÜNDEN 1 S E LA M 'I 
- Şef: Necip Aşkın). 1 - Gangber 1 
ger· Küçük flat için konser par- Lım•••••••••••mı•11::1••••111•111••••••••mıa••••• B ""k 1 · İl 
~·----------- Cinsi Mik. Muh. B. Beheri Tutarı % 15 Teminat Eksiltmenin Üyu tına e 

lan Avrupa İli· L 

Lira K. Lira K. Lira K. şekli ve saati 1 Seçilen Kupon 

Açık arttırma 16 1 Kumaşlarını Boş bobin sandığı 1500 A. - 65 975 - 146 25 

ı _ Mart 939 tarıhinden Ağustos 939 gayesine kad~r Cibali Fabrikasında birikecek 1500 adet boş 1 Görmeden 1 
bobin sandıkları yukarıda yazılı şek ilde satılacaktır. 

Il - Muhammen bedeli ve muvakkat terıinatı hizasında yazılmış tır. 

III - Artırma 16/3/939 tarih .ne rastlıyan Perşembe günü hizasında 

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

ı Elbise yapmaya ı 
yazılı saatte Kabataşta Le- 1 karar vermeyiniz 1 

~~!!!.:~ ... 1 IV - Nümuneler her gün Cibali Fabrikasında görülebilir. 

V - İsteklilerin artırma için tayin edilen gün ve saatte % 
rıda adı geçen Komisyona gelmemeleri ilan olunur 

15 güvenme paralarile birlikte yuka-

~ 

Muhnmmtn Br~rll Yilz"l"' 7.~ 

C!nll Mlkdan Bı heri Tutan tt·nıın;tlı Sa•tl 
Li K. L K. LI. li.. 

Kereste 1209 \11 51Q!l7 38Q9 OJ 15 

Beyaz çul 115000 ad. t 70 33l•33 2477 48 15, 15 

~Başı bağlı , c1ı:ılo~u• rtakrih('n• 

Düz beyaz kınavtçc 2~000 m• lre - 15.5 38750 - 2906 25 16 

ı _ Şartnameleri ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı mal

zeme ayrı ayrı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

II _ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizaların -

da gösterilmiştir 

III - Eksiltme 27 /2/939 tarihine raslıyan Pazarte8i günü hizala

rında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mli.bayaat şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 

kuruş kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün 

sözü geçen şubeden ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

y _Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektupları

nı kanuni vesaik ile 5~ 7.5 güvenme parası makbuzlarını •ıeya ban

ka teminat mektubunu ihtiva edectk kapalı zarflarını ihale saatle

rinden birer saat evveline kadar yukarıda adı geçen komisyon baş· 

kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. •826• 

ı _ İdaremizin Cibali Fabrikası için alınacak bir adet bulaşık 

yıkama makinesi ihale edilemediğinden eksiltme 10 gün uzatıl

mıştır. 

II - Muhammen bedeli 1200 lira muvakkat teminatı 90 liradır. 

ın - Eksiltme 2/3/939 Perşembe günü saat 14 te Kabataşta Le

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak

tır. 

ıv _ Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. Ek

siltmeye iştirak etmek isteyenler fenni tekliflerini ihale gününden 

asgari 3 gün evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine 

"ermeleri ve tekliflerinin kabul~nü mutazamrnın vesika almaları 

lazımdır. 

V - 1steklllerin eksiltme icin tayin edilen l!Ün ve saatte % 7,5 

.1158.· 

1 
ZAYİ - 1933 senesinde Üskü -

1 

darda Refetkadın Nümune mekte

binden almış olduğu 11 şahadetna

meyi zayi ettim. Yenisini alaca - ı 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. , 

Tahsin kızı Mihrünnisa 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri; Pazar 
har;ç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 · ~.5 fıkaraya. 

Telefon: 22398 

ZAYİ - İstanbul Liman Riya- l••••••ı••••••I 
setinden aldığım liman tezkeremi 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 

Hüseyin Gencer 

Sablp ve Müdü,Q: Ali Naci KARACAN 

Umumi Neşriyatı İdare Eden Yaıı 

İfl•ri MüdUrU: M. R..alm ÖZGEN 

Basıldıiı Yer: Son Telılraf Bumıevl 

güvenme paralarile mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. 

.(1159) 

Cinsi Mikdarı Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 
Lira Kr. 

40 !ık çivi 15/50 m/m. 2000 kilo 375 -

Kadranlı otomatik baskül 1 adet 700 -

Kilot pantalon 12 takını 

Kasket 12 • 

Kaput 

Çzime kösele 

I2 

12 
• 
• 

546 -

Lira Kr. 

28 12 

52 50 

.ı 95 

saati 

14 

15 

15.30 

I - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı •3• kalem malzeme gartna
me ve mevcut nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye lı.onul
muştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 3/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşta kain Levazım ve Mübayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen §Ubeden parasız olarak 

alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü· 

venme paralarile birlikte mezkfır komisyona gelmeleri ilan olunur. 

c940> 

Htı. .l.c:ı&o""'_. ... 

. l r Emlôk ve Eytam Bankası llôn" 

Hesap 
No. su 

Geyrimenkulün 
mahalli Nevi t~ 

1316 Boğaziçi Yeniköy Aya 

nikola mahallesi Köy

paşa caddesi eski 133, 

133 mükerrer, yeni 155, 

157 nuır.aralı. Dükk~nlı sahilhane 937 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul üçüncü icra memurlıJ ~ 
yukarıda numarası yazılı dosya ile 9/3/939 Perşembe günİİ 
arttırma ile satılacak olan gayrimenkulü alanlar arzu edel. 

banka bu gayrimenkule mevzuatı dahilinde kendilerine par~ 
edebilir. 

iN se~ 
Çünkü ASPlR ~· 

denberi her türlü sO ı 
gınlıklarına ve ağrıla':~! 

tesiri şaşmaz bir ilaç 01 

Is bat etmiştir. ·rı 

A S P i R 1 N in fes' 

emin olmak için lütfen Ej3 
şına dikkat ediniz . 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: #1 
. !erin va1'1 

Üçüncü taksit zamanı l/Mart/939 dur. Taksıt 

tırılması lüzumu ilan olunur. (956) 


